РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Гр.София, бул.”Витоша” №2, централа 9219 88

ПРОТОКОЛ
№2
Гр. София, 11.06.2014 г.
Днес, 11.06.2014 г. в 13.30 ч., в зала 73, ет. 1 на Съдебната палата, комисията,
определена със заповед № 1088/20.05.2014 г. на председателя на СГС в състав:
Председател: Съдия Николай Димов - зам. председател на СГС и ръководител
на Административно отделение;
Членове:! Ташко Ташев - началник отдел „Информационни технологии”;
2. Пенка Господинова - главен специалист,
ПРОВЕДЕ втори етап от конкурса за длъжността „съдебен статистик” за 2
работни места.Съгласно чл. 139 ал. 1 от ПАС.
Комисията констатира, че няма подадени жалби от недопуснатите до участие
кандидати.
След извършен преглед, анализиране на представените документи на
допуснатите до участие 6 кандидати и направена преценка, относно степента им на
покриване на специфичните изисквания, предвидени за длъжността „съдебен
статистик”, комисията взе следните решения:
I. КЛАСИРА кандидатите в следния ред:
1. ВЕРОНИКА РУМЕНОВА АНДРЕЕВА
2. ИРИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

-вх. № 22/28.04.2014 г.
-вх. № 235/19.05.2014 г.

3. ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА МИХОВА
- в х . № 179/16.05.2014 г.
4. ЙОАНА РУМЕНОВА АНКОВА
- в х . № 44/30.04.2014 г.
5. РУМЯНА АСЕНОВА ПРАССА
- в х . № 144/14.05.2014 г.
6. ЮЛИЯНА ПЕТРОВА АНТОНОВА
- в х . № 79/09.05.2014 г.
II. На основание чл. 139 ал. 2 от ПАС настоящият протокол да се публикува на
Интернет-страницата на Софийски градски съд и да се съобщи на участниците в него в
3-дневен срок от днес.
III. Комисията да представи на административния ръководител - председател
на Софийски градски съд, настоящия протокол и документите на класираните на
първите 2 места кандидати.
IV. Кандидатите, класирани от № 3 до 6, могат да получат представените
заявления и приложените към тях документи от служба „Човешки ресурси”, ет. 1, стая
№ 67 в рамките на работното време.
V. Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява от и.д. административен
секретар.

/Николай Димов/
/Ташко Ташев/
/Пенка Господинова/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Гр.София, бул.”Витоша” №2, централа 9219 88

ПРОТОКОЛ
№2
Гр. София, 11.06.2014 г.
Днес, 11.06.2014 г. в 10.30 ч., в сградата на Съдебна палата, бул. Витоша, № 2,
ет. 1, зала 73, комисията, определена със заповед №1086/20.05.2014 г. на
председателя на СГС в състав:
Председател: Съдия Иво Дачев - зам. председател на СГС - ръководител на
Търговско отделение;
Членове:! Роза Георгиева - старши специалист;
2. Илиана Димитрова - старши специалист,
ПРОВЕДЕ втори етап от конкурса за 8 работни места за длъжността „съдебен
деловодител”, съгласно чл. 139, ал. 1 от ПАС.
Комисията констатира, че във връзка с подадените жалби от недопуснати до
участие кандидати са издадени заповеди от административния ръководител, както
следва:
- заповед № 1219/28.05.2014 г., по жалба с вх. № 64426/27.05.2014 г. от
Александра Сашкова Ангелова с вх. № 100/12.05.2014 г., с която същата не е
допусната до участие в конкурса;
- заповед № 1236/30.05.2014 г., по жалба с вх. № 65618/29.05.2014 г. от
Жасмина Георгиева Симеонова с вх. № 57/08.05.2014 г., с която същата е допусната
до участие в конкурса;
- заповед № 1247/31.05.2014 г., по жалба с вх. № 66273/30.05.2014 г. от Елена
Георгиева Лазарова с вх. № 68/09.05.2014 г., с която същата не е допусната до участие
в конкурса.
Комисията включи в списъка на допуснатите кандидати Жасмина Георгиева
Симеонова с вх. № 57/08.05.2014 г. и приложи заявление с приложени документи,
както и заповед № 1236/30.05.2014 г.
След извършен преглед, анализиране на представените документи на
допуснатите до участие 47 кандидати и направена преценка, относно степента им на
покриване на специфичните изисквания, предвидени за длъжността „съдебен
деловодител”, комисията взе следните решения:
I. КЛАСИРА кандидатите в следния ред:
! ВАЛЕНТИНА МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА
2. ЮЛИЯ ПЕТРОВА МИРАЗЧИЙСКА
3. СИАНА МИХНЕВА МИХНЕВА
4. АНЖЕЛИКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА
5. ЛЮБКА НИКОЛАЕВА НЕНОВА-ДЕЛИЕВА
6. АННА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
7. МАРИЯНА ТОДОРОВА ЙОЦОВА
8. ИВАН АТАНАСОВ ПАЗВАНСКИ

-

9. ГЕОРГИ СПАСОВ МИЛЧЕВ
10. БОРЯНА МИЛЧОВА ВЛАДИМИРОВА
1 ! ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА КОБУРОВА

- в х . № 228/19.05.2014 г.
-в х . № 110/13.05.2014 г.
-в х . № 208/16.05.2014 г.

вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.

№
№
№
№
№
№
№
№

23/29.04.2014
150/14.05.2014
12/25.04.2014
38/30.04.2014
20/28.04.2014
109/12.05.2014
167/15.05.2014
135/14.05.2014

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

12. ЙОАНА РУМЕНОВА АНКОВА
13. ЖАСМИНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
14. МАДЛЕН САРКИС ЧАЛГЪДЖИЯН
15. ГЕНКА АТАНАСОВА ПЕЛОВСКА
16. АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ КОБУРОВ
17. ЗОЯ ИВАНОВА ЙОВКОВА
18. МАРИЯНА ИЛИЕВА ШОПОВА
19. СИЛВИЯ ИВОВА ГЕОРГИЕВА
20. ИВА БОГОМИЛОВА КРЪСТЕВА
21. ЕВЕЛИНА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
22. ДИАНА ПЕТРОВА БАЙЧЕВА
23. СВЕТОСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА
24. ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
25. ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА ПИРИШАНЧИНА
26. НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА РАШКОВА
27. МАЯ ДИНКОВА ЩИЛИЯНОВА
28. КАТЯ ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
29. ПЕТЪР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
30. ЮЛИЯНА ПЕТРОВА АНТОНОВА
31. НАДЕЖДА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
32. ДЕНИЦА КИРИЛОВА ДОНЧЕВА
33. ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРИЕВА БОНЧЕВА
34. РУМЯНА АСЕНОВА ПРАССА
35. ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА ВЕЛЕВА
36. КАПКА ГЕОРГИЕВА МАГАРАНОВА
37. ПЕТЯ ЕМИЛОВА ЕЛЕНКОВА
38. КАЛИНА ЙОРДАНОВА САНДУЛОВА
39. ВЕНЕТА ИВАНОВА ЦАНОВА
40. АНТОАНЕТА ЦАНОВА АНДРЕЕВА
41. ИВЕЛИНА ИГНАТОВА НИКОЛОВА
42. НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
43. ПАВЛИНА РУСКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
44. АНЕТА БОГДАНОВА МУНТЯНОВА - ЯНКОВА
45. МИЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
46. ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА
47. СИЛВИЯ ГРИГОРОВА ИВАНОВА

-

вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
—вх.
- вх.
- вх.
- вх.
- вх.
- вх.
—вх.
- вх.
- вх.
- вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
-

—
—

-

—

—

—

№ 43/30.04.2014
№ 57/08.05.2014
№ 28/29.04.2014
№ 61/08.05.2014
№ 64/08.05.2014
№ 97/12.05.2014
№ 63/08.05.2014
№ 80/09.05.2014
№ 92/12.05.2014
№ 104/12.05.2014
№ 139/14.05.2014
№ 125/13.05.2014
№ 114/13.05.2014
№ 101/12.05.2014
№ 116/13.05.2014
№ 94/12.05.2014
№ 83/10.05.2014
№ 58/08.05.2014
№ 78/09.05.2014
№ 42/30.04.2014
№ 18/28.04.2014
№ 99/12.05.2014
№ 143/14.05.2014
№ 147/14.05.2014
№ 156/15.05.2014
№ 177/16.05.2014
№ 189/16.05.2014
№ 191/16.05.2014
№ 166/15.05.2014
№ 161/15.05.2014
№ 219/19.05.2014
№ 200/16.05.2014
№ 218/19.05.2014
№ 173/16.05.2014
№ 188/16.05.2014
№ 185/16.05.2014

II. На основание чл. 139 ал. 2 от ПАС настоящият протокол да се публикува на
Интернет-страницата на Софийски градски съд и да се съобщи на участниците в него в
3-дневен срок от днес.
III. Комисията да представи на административния ръководител - председател на
Софийски градски съд, настоящия протокол и документите на класираните на първите
8 места кандидати.
IV. Кандидатите, класирани от № 9 до 47, могат да получат представените
заявления и приложените към тях документи от служба „Човешки ресурси”, ет. 1, стая
№ 67 в рамките на работното време.
V. Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява от и.д. административен
секретар.
Председател: /п/
/Иво Дачев/
Членове: 1. /п/
/Роза Георгиева
/Илиана Димитрова/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Гр.София, бул.”Витоша” №2, централа 9219 88

ПРОТОКОЛ
№2
Гр. София, 11.06.2014 г.
Днес, 11.06.2014 г. в 14.30 ч., в сградата на Съдебна палата, бул. Витоша № 2,
ет. 1, зала 73, комисията, определена със заповед №1085/20.05.2014 г. на
председателя на СГС в състав:
Председател:
Съдия Николай Димов - зам. председател на СГС ръководител на Административно отделение;
Членове: 1. Румяна Петрова - главен специалист;
2. Валентина Пунчева - старши специалист,
ПРОВЕДЕ втори етап от конкурса за длъжността „призовкар” за 7 работни
места, съгласно чл. 139 ал. 1 от ПАС.
Комисията констатира, че във връзка с подадени жалби от недопуснати до
участие в конкурса кандидати са издадени заповеди от административния
ръководител, както следва:
- заповед № 1250/31.05.2014 г., по жалба с вх. № 66480/30.05.2014 г. от Стефан
Николов Попов с вх. № 84/10.05.2014 г., с която същия не е допуснат до участие в
конкурса;
- заповед № 1258/02.06.2014 г., по жалба с вх. № 66934/31.05.2014 г. от Павлина
Рускова Желязкова с вх. № 21/28.04.2014 г., с която същата не е допусната до участие
в конкурса.
Комисията приложи към протокола описаните по-горе заповеди.
След извършен преглед, анализиране на представените документи на
допуснатите до участие 15 кандидати и направена преценка, относно степента им на
покриване на специфичните изисквания, предвидени за длъжността „призовкар”,
комисията взе следните решения:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. КЛАСИРА кандидатите в следния ред:
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАРИЗАНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОМОВ
БОЙКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
АСЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛИНОВ

-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ЯНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
ЙОАНА РУМЕНОВА АНКОВА
СИЛВИЯ ГРИГОРОВА ИВАНОВА
КРАСИМИР СВЕТЛИНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА
НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА РАШКОВА
ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ
ИЛИАН РУМЕНОВ ТОДОРОВ

- вх.
- вх.
- вх.
- вх.
- вх.
- вх.
-в х .
- вх.

вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.

№
№
№
№
№
№
№

174/16.05.2014
120/13.05.2014
74/09.05.2014
123/13.05.2014
62/08.05.2014
66/09.05.2014
49/07.05.2014

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

№ 47/30.04.2014 г.
№ 45/30.04.2014 г.
№ 184/16.05.2014 г.
№ 217/19.05.2014 г.
№ 126/13.05.2014 г.
№ 115/13.05.2014 г.
№ 108/12.05.2014 г.
№ 96/12.05.2014 г.

II. На основание чл. 139 ал. 2 от ПАС, настоящият протокол да се публикува на
Интернет-страницата на Софийски градски съд и да се съобщи на участниците в него в
3-дневен срок от днес.
III. Комисията да представи на административния ръководител - председател на
Софийски градски съд, настоящия протокол и документите на класираните на първите
7 места кандидати.
IV. Кандидатите, класирани от № 8 до 15, могат да получат представените
заявления и приложените към тях документи от служба „Човешки ресурси”, ет. 1, стая
№ 67 в рамките на работното време.
V. Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява от и.д. административен
секретар.

Председател: /п/
/Николай Димов/
Членове: 1. /п/
/Румяна Петрова
2. /п/
/Валентина Пунчева/

