РЕШЖЩКА БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ
: '
\ №4 ^
01.08.2017 г.
Днес, 01.08.2017 г., определената със заповед № РД-18-2080 от
02.06.2017 г. на председателя на Софийски градски съд Комисия за
оценяване . на кандидатите за длъжността „съдебен деловодител“ в
Софийски градски съд в състав:
Председател: Съдия Даниела Борисова - зам.-председател на СГС
Членове: 1. Съдия Радостина Данаилова - зам.-председател на СГС
2. Даниела Илиева - съдебен администратор на СГС
се събра, за да вземе решение относно крайното класиране на
кандидатите за длъжността „съдебен деловодител“.
С протокол № 2 от 25.07.2017 г. Комисията допусна до участие в
' етап от конк>фса „събеседване“ 12 кандидати, като определи дата за
провеждане на същия - 27.07.2017 г.
На 25.07.201 1 г. е постъпила молба с вх. № ЖГ- 757/25.07.2017 г. от
Гергана Николаева Илиева, с която моли събеседването с нея да се проведе
на друга дата, като представя доказателства за невъзможността да се яви на
27.07.2017; г. Съгласно протокол № 3 от 26.07.2017 г. Комисията за
оценяване на кандидатите за длъжността „съдебен деловодител“, след като
разгледа молба с вх. № ЖГ- 757/25.07.2017 г. от Гергана Николаева
Илиева, пренасрочи събеседването със същата за 31.07.17 г. 11.00 ч.’
На 27.07.2017 г. Комисията констатираме в обявения час за начало
на събеседването 10.30 ч., в зала №.73 са се явили 11 кандидати, както
следва:

:

1. Валентина Руменова Ралинова
2. Гергана Недева Иванова
3. Петя Димитрова Димитрова ;
4. Ина Вътева Соколова
5. Йоана Иванова Петкова
6 . Десислава Николаева Борисова
7. Десислава Александрова Галева

ЧР-12-8/13;06 2017 г.
ЧР-12-17/20.06.2017 г.
ЧР-12-27/22.06.2017 г.
ЧР-12-28/22.06.2017 г.
ЧР-12-29/22.06.2017 г.
ЧР-12-34/26.06.2017 г.
ЧР-12-39/27.06.2017 г.

8. Ралица Красимирова Калоерова
ЧР-12-50/28.06,2017 г.
9. Маринела Радославова Ферещанова- Петрова ЧР-12-57/30.06.17 г.
10. Вергиния Николаева Кобурова
ЧР-12-75/04.07.2017 г.
11. Николай Георгиев Икономов
ЧР-12-54/29.06.2017 г.
След като извърши проверка на самоличността на явилите се на
27.07.2017 г. кандидати Комисията проведе събеседване с тях. по реда, по
който са допуснати с протокол № 2. След преценка степента на покриване
: на специфичните изисквания за заемане на длъжността, мотивираността,
квалификацията, личностните качества на кандидатите и дадените от тях
отговори, н а . поставените въпроси,, всеки от членовете на Комисията
постави в съответен. протокол индивидуална оценка на отделните
кандидати. След приюшчване на събеседването с всички кандидати, явили
се на 27.07.2017 г., крайната оценка от събеседването на всеки от
кандидатите, представляваща средно аритметична величина от сбора на
поставените му от тримата членове на Комисията оценки, се отрази в
протокол от проведено събеседване с допуснатите кандидати.
На 31.07.2017 г. от 11.00 ч. в зала № 73 Комисията за оценяване на
кандидатите за длъжността „съдебен деловодител“ проведе събеседване с
последния допуснат кандидат - Гергана Николаева Илиева, след проверка
на самоличността. След проведеното с нея събеседване, въз основа на
преценка.степента на покриване на специфичните изисквания за заемане
на длъжността, мотивйраността, квалификацията, личностните качества на
кандидата и дадените от нея отговори на поставените въпроси, всеки от
членовете на Комисията постави индивидуална оценка в отделен протокол,
като крайната оценка от събеседването с кандидата, формирана като
средноаритметична величина от трите оценки, се отрази в протокол от
проведеното събеседване.
Класирането на кандидатите се извърши въз основа на крайна
оценка, формирана като; средно аритметична величина от сбора на
оценката от писмения практически изпит и оценката от събеседването. По
този начин се получиха следните резултати:
;№
1
2

: Валентина Руменова . ;
Ралинова
Гергана Недева Иванова

Оценка от
практически
изпит
; 4.80
;

■

■

4.85

Оценка от
събеседването

Обща
оценка

4.67

4.74

5.33

5.09
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3

Петя Димитрова Димитрова

6.00

6.00

6.00

4

Ина Вътева Соколова

5.15

4.67

4.91

5

Йоана Иванова Петкова

, 5.35

6.00

5.68

5.25

5.75

5.50

4.80

5.00

4.90

4.80

5.92

5.36

4.50

. : 5.58

5.04

4.90

5.67

5.29

5.25

5.42

5.34

4.60

4.58

4.59

6

Десислава Николаева
Борисова
Десислава Александрова ■
7
Галева V
•
8
Ралица Красимирова
Калоерова,
Маринела Радославова ■'
9
Ферещанова - Петрова ■
10
Вергиния Николаева
Кобурова
11 ; Николай Георгиев Икономов
12

Гергана Николаева Илиева

Въз основа на оценките и на основание чл. 159 от Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и
апелативни съдилища Комисията

КЛАСИРА на обявените. свободни работни места в конкурса за
длъжността „съдебен деловодител” в Софийски градски съд
1. ЦЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
3. ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОРИСОВА
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9. ИНА ВЪТЕВА СОКОЛОВА
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10. ДЕСИСЛАВА АЖКСАНДРОВА ГАЛЕРА
На основание чл.160, ал.1 ПАРОАВАС Комисията предоставя на
административния ръководител и председател на Юофийски градски съд
настоящия протокол ведно с документите на \ класираните, :както и
останалите протоколи от работата на Комисията,
Настоящият протокол да се публикува на интернет-страницата на
СГС и да бъде съобщено на участниците в него в 3-дневен срок от днес,
както и да бъде поставен на информационното табло до стая № 67 - сектор
„Човешки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
Некласираните кандидати могат : да получат оригиналите на
представените от тях документи от сектор „Човешки ресурси“, ет. 1, стая
№ 67 в рамките на работното време.
. Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява в сектор
„Административна дейност и пресслужба“.
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