РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ с ъ д
1000 София, бул. ’’Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;
e-mail: adm.sgs@scc.bg

ПРОТОКОЛ
№2
22.04.2016 г.
Днес, 22.04.2016 г., определената със заповед № 913 от 21.03.2016 г.
на председателя на Софийски градски съд, Комисия за оценяване на
кандидатите за длъжността „съдебен администратор“ в Софийски градски
съд в състав:
Председател: Съдия Калоян Топалов - председател на СГС
Членове: 1. Съдия Евелина Папазян - зам.-председател на СГС
2. Съдия Десислава Попколева - зам.-председател на СГС
проведе събеседване с явилите се кандидати за длъжността „съдебен
администратор“ в Софийски градски съд.
С протокол № 1 от 28.03.2016 г. Комисията бе допуснала до участие във
втория етап от конкурса „събеседване“ 3 кандидати, а именно: Даниела
Димитрова Илиева с вх. № 67/15.03.2016 г.; Веселина Иванова Христова с вх. №
69/15.03.2016 г. и Емилия Лозанова Халембакова с вх. № 120/18.03.2016 г.
Със същия протокол до участие в събеседването не бяха допуснати
кандидатите Даниела Лъчезарова Дойкова с вх. № 40/10.03.2016 г.
поради
непредставяне на удостоверение от Областен психодиспансер или ЦПЗ, каквото е
изискването, посочено в обявата, и Димитрина Димова Бакалова с вх. №
57/12.03.2016 г. - поради непредставяне на копие от диплома за завършено висше
образование, степен „магистър“ по специалностите „Право“, „Икономика“ и
„Публична администрация“.
В срока за обжалване съгласно чл. 137, ал. 7 ПАС от недопуснатия
кандидат Даниела Лъчезарова Дойкова е подадена жалба до председателя на СГС
с вх. № 45927 от 04.04.2016 г. ведно с оригинал на удостоверение, издадено от
ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“, удостоверящо, че лицето не се води на
диспансерен отчет. Със заповед № 1140 от 05.04.2016 г. на зам.-председателя на
СГС съдия Евелина Папазян, приложена като неделима част към протокол № 1 от
28.03.2016 г., жалбата е приета за основателна и кандидатът е допуснат до участие
във втория етап от конкурса.
От недопуснатия кандидат Димитрина Димова Бакалова не е подадена
жалба до административния ръководител по реда на чл. 137, ал. 7 ПАС.

Комисията констатира, че в обявения час за начало на събеседването
10.30 часа се явяват всички допуснати кандидати, както следва:
1. Даниела Лъчезарова Дойкова с вх. № 40/10.03.2016 г.
2. Даниела Димитрова Илиева с вх. № 67/15.03.2016 г.
3. Веселина Иванова Христова с вх. № 69/15.03.2016 г.
4. Емилия Лозанова Халембакова с вх. № 120/18.03.2016 г.
След като извърши проверка на самоличността на участниците в конкурса
Комисията проведе събеседване с всеки един от тях. След преценка степента на
покриване на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността,
мотивираността, квалификацията, личностните качества на кандидатите и
дадените от тях отговори на поставените въпроси членовете на Комисията
поотделно поставиха оценка по шестобалната система за представянето на всеки
един от кандидатите. Съгласно лист за оценка, съставляващ неразделна част от
настоящия протокол, крайната оценка от събеседването се формира като средно
аритметична величина от сбора на оценките на членовете на Комисията. По този
начин бяха получени следните резултати:
№

име, презиме, фамилия

входящ номер

1

ДАНИЕЛА ЛЪЧЕЗАРОВА ДОЙКОВА

40/10.03.2016 г.

крайна
оценка
3.25

2

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

67/15.03.2016 г.

5.42

3

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

69/15.03.2016 г.

4.67

4

ЕМИЛИЯ ЛОЗАНОВА ХАЛЕМБАКОВА

120/18.03.2016 г.

4.33

Въз основа на крайните оценки и на основание чл. 139, ал. 1 от Правилника за
администрацията в съдилищата Комисията

РЕШИ:
I. КЛ А СИ РА кандидатите за длъжността „съдебен администратор“ в Софийски
градски съд в следния ред:
1. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА с вх. № 67/15.03.2016 г. - 5.42
2. ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА с вх. № 69/15.03.2016 г. - 4.67
3. ЕМИЛИЯ ЛОЗАНОВА ХАЛЕМБАКОВА с вх. № 120/18.03.2016 г. - 4.33
4. ДАНИЕЛА ЛЪЧЕЗАРОВА ДОЙКОВА с вх. № 40/10.03.2016 г. - 3.25

II. КОМИСИЯТА ДА ПРЕДСТАВИ на административния ръководител и
председател на Софийски градски съд настоящия протокол и документите на
класирания на първо място кандидат ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА.
III. На основание чл. 139, ал. 2 ПАС настоящият протокол да се публикува
на интернет-страницата на СТС и да бъде съобщено на участниците в него в 3дневен срок от днес, както и да бъде поставен на информационното табло до стая
№ 67 - служба „Човешки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
IV. Кандидатите, класирани от № 2 до № 4, 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 в сектор
„Администрация на председателя“.

Председател: /п/
/съдия Калоян Топалов/
Членове: 1. /п/
/съдия Евелина Папазян/
2. /п/
/съдия Десислава Попколева/

