РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-399
гр. София, 05.02.2018 г.
Във връзка с решение по протокол № 1 от 29.01.2018 г. на
Комисията за оценяване на кандидатите за съдебни помощници в
Наказателно отделение на СГС, с което до участие във втория етап от
конкурса не е допуснат Денис Зиков Юриев - вх. № Ч Р-12-50/16.01.2018
г., и предвид депозирана от същия жалба до председателя на СГС с вх.
№ 15382 от 02.02.2018 г. по смисъла на чл. 142, ал. 7 ПАС, към която е
приложена коректно попълнена част Г от заявление за кандидатстване
за работа, както и удостоверение от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“
ЕАД - Плевен в уверение на това, че медицинското заведение е
акредитирана от Министъра на здравеопазването институция, която има
право да издава медицински удостоверения на заинтересовани лица, че
лицата не се водят на отчет и не страдат от психически заболявания,
представляващи в съвкупност доказателства за наличието на
предпоставки за допускането му до участие в писмения изпит, и на
основание чл. 86, ал. 1 във вр. с чл. 343, ал. 1 ЗСВ,
НАРЕЖДАМ:
ДОПУСКАМ до участие във втория етап от конкурса за длъжността
„съдебен помощник“ в Наказателно отделение на СГС - писмен изпит ДЕНИС ЗРЖОВ ЮРИЕВ - вх. № ЧР-12-50/16.01.2018 г.
Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованото лице с писмо
с обратна разписка.
Копие от заповедта да се връчи на членовете на Комисията; отдел
„Информационно обслужване и статистика“ и на сектор „Човешки
ресурси“ - за сведение и изпълнение.
Заповедта да бъде публикувана в ш ш
ш ш цата на СГС и
поставена на информационното табло до<^а
т ^ ^ к т о р „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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