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Днес, 16.06.2021 г., комисията по провеждане на конкурса за 

длъжността „системен администратор“ в Районен съд Левски, назначена със 

заповед №РД-03-25/10.05.2021 г. на и.ф. председател на РС Левски, в състав:  

 

Председател:  Янка Борисова – административен секретар  

в Районен съд Левски 

Членове:   Валентин Димов – системен администратор  

в Окръжен съд Плевен 

   Ваня Хаджийска – системен администратор  

в Административен съд Велико Търново 

Ивайло Иванов – системен администратор  

в Административен съд Русе 

 

проведе дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка за 

разглеждане на постъпилите заявления за участие в конкурса.  

Комисията прецени пълнотата и редовността на представените 

документи: съответствието на кандидатите с минималните и специфични 

изисквания за заемане на длъжността, спазване на срока, реда и начина на 

подаване на документите, след което изготви списъци на допуснатите и 

недопуснатите кандидати, неразделна част от настоящия протокол. 

Списъците ще бъдат обявени на интернет-страницата на РС Левски, а 

кандидатите ще бъдат уведомени лично на посочените от тях телефони за 

контакт за допускането/недопускането им до следващите етапи на конкурса, 

както и за датите, на които следва да се явят в Районен съд Левски. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________          ЧЛЕНОВЕ:  _________________ 

                                Янка Борисова           Валентин Димов 

      

 

                    _________________ 
              Ваня Хаджийска 

 

 

                   _________________ 
              Ивайло Иванов 
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на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността  

„системен администратор“ в РС Левски, обявен със заповед №РД-03-

25/10.05.2021 г. на и.ф. председател на РС Левски 

 

 

 входящ номер име 

1 1616/21.05.2021 г. Петър Алексиев 

2 1913/14.06.2021 г. Васил Василев 

3 1925/14.06.2021 г. Милко Андреев 

 

 

 Вторият етап на конкурса (практически изпит – тест) ще се проведе 

на 05.07.2021 г. от 10,00 часа в съдебна зала №2 в сградата на Районен съд 

Левски. 

 

 

 Третият етап на конкурса (събеседване) ще се проведе на 05.07.2021 

г. от 14,00 часа в съдебна зала №2 в сградата на Районен съд Левски. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________          ЧЛЕНОВЕ:  _________________ 

                                Янка Борисова           Валентин Димов 

      

 

                    _________________ 
              Ваня Хаджийска 

 

 

                   _________________ 
              Ивайло Иванов 
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на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността  

„системен администратор“ в РС Левски, обявен със заповед №РД-03-

25/10.05.2021 г. на и.ф. председател на РС Левски 
 

 входящ номер име 

1 1724/01.06.2021 г. Цветелин Костадинов 

 

 Основания за недопускане:  

 Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на 

длъжността.  

 Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на 

съдилищата и Правилата за прилагането му, приети от СК на ВСС, за заемане 

на длъжността „системен администратор“ е необходим придобит 

професионален опит минимум три години. Професионалният опит включва 

времето, през което служителят е извършвал дейност в област/области, 

свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за 

съответната длъжност, и се доказва с официални документи за трудов, 

служебен или осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина. 

Видно от представеното от кандидата копие на трудова книжка, същият има 

професионален опит на длъжностите „продавач консултант“ и „сътрудник 

технически екип“; липсват официални документи за професионален опит, 

свързан с функциите на системен администратор. 
 

             Недопуснатият кандидат може да подаде жалба до и.ф. 

административен ръководител на съда в 7-дневен срок от днес – 

16.06.2021 г. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________          ЧЛЕНОВЕ:  _________________ 

                                Янка Борисова           Валентин Димов 

      

 

                    _________________ 
              Ваня Хаджийска 

 

 

                   _________________ 
              Ивайло Иванов 

 

 


