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Днес, 14.10.2020 година, в 10.50 часа, в Обучителния център на Съдебна 
палата -  Добрич, комисията, назначена със Заповед на и.ф.Административен 
ръководител -  Председател на Окръжен съд гр.Добрич № 365 от 25.09.2020 г., в 
състав:

1. ПЕТЪР МОНЕВ -  председател на комисията, зам. председател на 
Окръжен съд гр.Добрич

2. НИКОЛИНКА КОЛЕВА -  член, съдебен администратор в Окръжен съд 
гр. Добрич

3. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА -  ръководител сектор „Управление и контрол при 
стопанисване на съдебното имущество“ при Районен съд гр.Варна,

Проведе втори и трети етап от конкурса за една щатна бройка „Управител 
сгради” в Окръжен съд гр.Добрич -  писмен и устен изпит на кандидатите, които са 
класирани в резултат на проведения първи етап на конкурса, съгласно обявената 
процедура.

От допуснатите кандидати, в 10.50 часа се явиха:
1. Любомира Димитрова Янкова;
2. Георги Димов Трифонов

По реда на явяване, комисията определи следните оценки от писмения изпит 
на кандидатите, които вписа в оценъчен лист (приложение №2 към настоящия 
протокол):

1. ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА ЯНКОВА -  оценка от писмения изпит -  150 
/сто и петдесет/ точки или оценка - 6 -  отличен;

2. ГЕОРГИ ДИМОВ ТРИФОНОВ -  оценка от писмения изпит -  130 /сто и 
тридесет/ точки или оценка - 6 — отличен.

По реда на явяване, комисията определи следните средни оценки от устния 
изпит на кандидатите(по данните на приложение № 3 към настоящия протокол):

1. ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА ЯНКОВА -  средна оценка от устния изпит -  
6,00 (шест);

2. ГЕОРГИ ДИМОВ ТРИФОНОВ -средна оценка от устния изпит -  5 (пет)
По реда на явяване, комисията определи следните крайни оценки на 

кандидатите (приложение № 4 към настоящия протокол):

1. ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА ЯНКОВА -  крайната обща оценка е 6,00
(шест).

2. ГЕОРГИ ДИМОВ ТРИФОНОВ -  крайната обща оценка е 5,50 (пет и 
петдесет).

С оглед получените общи оценки от кандидатите и на основание чл. 95, ал. 1 
от Кодекса на труда и чл. 144, ал. 1 от Правилника за администрацията в 
съдилищата, комисията
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КЛАСИРА успешно издържалите конкурса кандидати по следния начин:

1. ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА ЯНКОВА -  крайната обща оценка е 6,00
(шест).

2. ГЕОРГИ ДИМОВ ТРИФОНОВ -  крайната обща оценка е 5,50 (пет и 
петдесет).

Протоколът от крайния резултат на конкурса да се публикува на 
официалната интернет страница на Окръжен съд гр.Добрич и да се постави на 
информационното табло на съда. Крайният резултат да се съобщи на участниците.

Протоколът е изготвен на 14.10.2020 год.

Председател: /п/
(П.Монев)

Членове: 1. /п/ \ S- J х 2. /п/
(Н.Колева) (Ем.Василева)

Протоколът е представен на и.ф.Адм. ръководител — Председател 
на ОС -  Добрич на 14.10.2020 г.

И.Ф.АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ -  
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОС-ДОБРИ Ч 
Г. ХАНДЖИЕВА /п/

Препис-извлечение на протокола за резултатите от проведените втори и 

трети етап на конкурса за заемане на една щ. бройка за длъжността „ УПРАВИТЕЛ 

СГРАДИ“ в Окръжен съд -Добрич е поставен на информационното табло в сградата 

на Окръжен съд - Добрич и е публикуван на официалната интернет страница на съда 

на 15октомври 2020г.

2


