
 
 

 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 

 

 

 

Днес, 05.07.2021 г., от 11,30 ч. до 13,00 ч. 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 заседание за оценяване на писмените тестове от втория етап на 

конкурса.  

Писменият тест се проведе от 10,00 ч. до 11,30 ч. в съдебна зала №2 на 

Районен съд Левски. 

От  допуснатите до втори етап на конкурса участници не се яви Петър 

Алексиев. 

 

След извършеното оценяване на писмените тестове комисията изготви 

списък с резултатите и списък на допуснатите до участие в трети етап на 

конкурса кандидати, неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____________          ЧЛЕНОВЕ:  _________________ 

                                Янка Борисова           Валентин Димов 

      

 

                    _________________ 
              Ваня Хаджийска 

 

 

                   _________________ 
              Ивайло Иванов 
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С П И С Ъ К 
 

 

 

с резултатите от втория етап на 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 оценка от тест 

(брой точки) 

1 1913/14.06.2021 г. Васил Василев 57 

2 1925/14.06.2021 г. Милко Андреев 120 

 

 

 С оглед получените оценки от теста и съгласно утвърдената от и.ф. 

председател на РС Левски методика за оценяване на кандидатите в конкурса, 

според която до участие в третия етап на конкурса се допускат кандидатите, 

събрали минимум 70 точки, комисията, 

 

Р Е Ш И: 

 

 ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса Милко Андреев. 

  

 НЕ ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса Васил Василев. 

 

 

 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 


