П Р О Т О К О Л  № 4
27.09.2016 г.

От заседание на комисия  за конкурса за  1 щатна бройка  за длъжността  „Призовкар “, обявен със Заповед № 408/29.07.2016г. на Административен ръководител – Председател на Районен  съд – гр. Сандански
Трети  етап

Днес, 27.09.2016г. в 11 .00 часа в сградата  на Районен  съд – гр. Сандански, комисия  назначена  със Заповед № 467/12.09.2016г. на Административен ръководител –Председател на  Районен съд – гр. Сандански в състав:

Председател: 
Елена Цолева- съдебен администратор- служител по сигурността на информацията
Членове: 
1.Анелия Резашка- главен счетоводител
2.Николай Гюров-призовкар

Проведе  трети етап от конкурса за 1 щатна бройка за длъжността  „Призовкар“.

На  събеседването се   яви    допуснатия  кандидат  въз основа  на втори етап на конкурса включващ  писмен изпит- тест.  

№:
Име, презиме, фамилия  на кандидата:
Общ брой  точки от  събеседване
1
Иван Кръстев Бошкилов

36т.



Преди  започване на събеседването, председателя на комисията   запозна  кандидата  с условията  за провеждане  на интервюто – ще  бъдат задавани   въпроси  за  оценка  в конкурса  и получаване на обективна  информация за конкретни качества и опит на кандидата,  относно мотивацията  им за участие в конкурса  и работа  в съда, дискретност, комуникативност, експедитивност, организираност, лоялност, способност  за работа под напрежение, умение за работа в екип, 
След направено събеседване  с кандидата  се констатираха следните резултати:
Иван Кръстев Бошкилов  – силна мотивация,   стремеж за доказване на професионални  и лични качества,     желание  за развитие и натрупване на знания в областта и дейността, подпомагаща правораздаването , способност  за работа под напрежение  и  работа в екип , способност за общуване с граждани   и организации  , комуникативност,  организираност , готовност за работа  за интензивен и  напрегнат работен ден .

Въз основа  на проведения конкурс комисията  оформи  резултати    , които  се  формираха  от  втори  етап включващ писмен изпит тест и  трети  етап включващ  събеседване и  класира  успешно издържалия конкурса  кандидат,    както   следва : 

№:
Име, презиме, фамилия  на кандидата:
Общ брой  точки от втори и трети етап 
1
Иван Кръстев Бошкилов

44

Протоколът да се  обяви  на входа  на сградата и на таблото  за обявление, както и  да се публикува  на интернет сайта на съда .



Комисия:
Председател:………….
/Елена Цолева/
Членове:
1………………
/Анелия Резашка/

2………………
/Николай Гюров//

