
С П И С Ъ К 
 

      НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ДО  УЧАСТИЕ  В  
КОНКУРСА за заемане на една щатна бройка за длъжността 

„Началник отдел „Обща администрация” в Административен съд-
гр.Ловеч 

 
1.Валя Павлова Тарова – вх.№ 034/23.01.2014 г. 
2.Татяна Николаева Георгиева – вх.№ 037/24.01.2014 г. 
 

          Втория етап Практически изпит – решаване на тест ще се проведе на 
20.02.2014 год. в сградата на Административен съд Ловеч ет.4 ст. 6  от 11 
часа. 
 

Третия етап Интервю за преценка на възможностите на кандидатите 
по отношение на управленските им умения ще се проведе на 20.02.2014 г. 
от 13 ч. в съвещателна зала на АС-Ловеч гр.Ловеч ул.Търговска № 40 ет.4 
ст.6. 
 
 
                                           К О М И С И Я: 
                            
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:............/п/.............. 
                                                                               / Л.Кръстева/ 
 
                                           Членове:             ............./п/............... 

       /Б. Ангелова/ 
 

                                                         ............../п/.............. 
      /С.Николова/ 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



С П И С Ъ К 
 

НА  НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ДО  УЧАСТИЕ  В  
КОНКУРСА за заемане на една щатна бройка за длъжността 

„Началник отдел „Обща администрация” в Административен съд-
гр.Ловеч 

 
1. Петя Цанева Балтова от гр.Ловеч. 

 Съгласно Заповед № 0370/21.12.2013 г.  изискването към 
кандидатите за минимален стаж на ръководна длъжност е 5 години, а 
кандидатът видно от представените документи към заявлението има под 4 
години стаж на ръководна длъжност като мениджър екип Банкиране на 
дребно ОББ АД клон Ловеч. 
 2. Румянка Цанова Митева от гр.Ловеч. 
 Съгласно Заповед № 0370/21.12.2013 г.  изискването към 
кандидатите за минимален стаж на ръководна длъжност е 5 години, а 
кандидатът не е представил доказателства, нито е посочил в 
автобиографията си, че има стаж на ръководна длъжност. 
 3. Лилия Бориславова Недялкова от гр.Ловеч. 
 Съгласно Заповед №0370/21.12.2013 г.  изискването към кандидатите 
за минимален стаж на ръководна длъжност е 5 години, а кандидатът видно 
от представените документи към датата на подаване на заявлението има 
под 5 години стаж на ръководна длъжност, поради което не отговаря на 
предварително обявените условия.  
         До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които 
напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. 

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до 
административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването 
на списъците. Жалбата не спира конкурсната процедура. 

 
                                           К О М И С И Я: 
                            
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........../п/ ............... 
                                                                               / Л.Кръстева/ 
 
                                           Членове:             ............./п/ ................ 

       /Б. Ангелова/ 
 

                                                         ................/п/ ............ 
      /С.Николова/ 

 
 


