РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

1000 София, бул. ”Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;
e-mail: adm.sgs@scc.bg

ПРОТОКОЛ
№2
13.04.2016 г.
Днес, 13.04.2016 г., определените със заповед № 913 от 21.03.2016 г.
на председателя на Софийски градски съд, комисии за оценяване на
кандидатите за длъжността „началник отдел“ Информационни технологии
и обслужване“ и длъжността „системен администратор – II степен“ на
СГС, както следва:
I.
Kомисия за оценяване на кандидатите за длъжността „началник
отдел“ Информационни технологии и обслужване“, в състав:
Председател:
Анчо Димитров
Членове:
1. Радостина Данаилова
2. Анна Радева
Kомисия за оценяване на кандидатите за длъжността „системен
администратор – II степен“, в състав:
Председател:
Анчо Димитров
Членове:
1. Радослава Вълкова
2. Кристиян Михайлов

II.

ПРОВЕДОХА втори етап от конкурса за двете длъжности.
- Kомисия за оценяване на кандидатите за длъжността „началник
отдел “Информационни технологии и обслужване“, констатира, че
във връзка с подадена жалба с вх. № 42532/29.03.2016 г. от Бойко
Ангелов Ангелов е издадена Заповед № 1056/30.03.2016 г., с която
същият е допуснат до участие във втори етап на конкурса за
длъжността „началник отдел“ Информационни технологии и
обслужване“.
- Kомисия за оценяване на кандидатите за длъжността „системен
администратор – II степен“, констатира, че във връзка с подадената
жалба с вх. № 42530/29.03.2016 г. от недопуснатия до участие
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кандидат Бойко Ангелов Ангелов е издадена Заповед №
1057/30.03.2016 г., с която същият е допуснат до участие във втори
етап на конкурса за длъжността „системен администратор – II
степен“.
1. Комисиите допуснаха до втори етап на конкурса – писмен изпит,
следните кандидати, явили се на 13.04.2016 г. в 10:00 ч., в Зала №73:
- Георги Петров Бозаджиев, който представи документ за самоличност.
- Бойко Ангелов Ангелов, който представи документ за самоличност.
- Иван Николов Пушкаров, който представи документ за самоличност.
2. Като констатираха, че са спазени условията за провеждане на втория
етап от конкурса „писмен изпит“, посочени в Протокол №1 от
28.03.2016 г., комисиите дадоха начало на провеждането на писмения
изпит (тест от 30 въпроса) в 10:00 ч. на 13.04.2016 г.
Изпитът приключи в 12:00 ч. на 13.04.2016 г., като кандидатите
предадоха запечатани големи необозначени пликове, съдържащи тестовете
им заедно с втори по-малък необозначен плик, съдържащ лист с името на
съответния кандидат.
В 12:10 ч., членовете на двете комисии пристъпиха към отваряне на
пликовете на кандидатите.
Отвори се първият плик, в който се намериха изпитен тест, съдържащ
въпроси, два листа чернова, един малък запечатан плик и един изпитен
тест, съдържащ отговори на кандидата. Върху изпитния тест - малкия плик
и големия плик се обозначи „цифрата 1“, която да позволи последващо
идентифициране работата на съответния кандидат. Изпитните въпроси и
черновата се прибраха обратно в плика.
Отвори се вторият плик, в който се намериха изпитен тест, съдържащ
въпроси, два листа чернова, един малък запечатан плик и един изпитен
тест, съдържащ отговори на кандидата. Върху изпитния тест - малкия плик
и големия плик се обозначи „цифрата 2“, която да позволи последващо
идентифициране работата на съответния кандидат. Изпитните въпроси и
черновата се прибраха обратно в плика.
Отвори се третият плик, в който се намериха изпитен тест, съдържащ
въпроси, един малък запечатан плик и един изпитен тест, съдържащ
отговори на кандидата. Върху изпитния тест - малкия плик и големия плик
се обозначи „цифрата 3“, която да позволи последващо идентифициране
работата на съответния кандидат. Изпитните въпроси се прибраха обратно
в плика.
Извърши се проверка за верността на отговорите в изпитен тест,
обозначен с „цифрата 1“. Проверката се извърши, чрез налагане на шаблон
с изрязани верни отговори, които се отбелязаха с маркер върху изпитния
тест. С червен химикал до номерата на въпросите се обозначиха грешните
отговори. Установи се, че в изпитния тест, обозначен с „цифрата 1“, има 10
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броя верни отговори, което се равнява на 33,3% от верните отговори.
Членовете на двете комисии се подписаха под изпитния тест.
Извърши се проверка за верността на отговорите в изпитен тест,
обозначен с „цифрата 2“. Проверката се извърши, чрез налагане на шаблон
с изрязани верни отговори, които се отбелязаха с маркер върху изпитния
тест. С червен химикал до номерата на въпросите се обозначиха грешните
отговори. Установи се, че в изпитния тест, обозначен с „цифрата 2“ има 16
броя верни отговори, което се равнява на 53,3% от верните отговори.
Членовете на двете комисии се подписаха под изпитния тест.
Извърши се проверка за верността на отговорите в изпитен тест,
обозначен с „цифрата 3“. Проверката се извърши, чрез налагане на шаблон
с изрязани верни отговори, които се отбелязаха с маркер върху изпитния
тест. С червен химикал до номерата на въпросите се обозначиха грешните
отговори. Установи се, че в изпитния тест, обозначен с „цифрата 3“ има 6
броя верни отговори, което се равнява на 20% от верните отговори.
Членовете на двете комисии се подписаха под изпитния тест.
Членовете на изпитните комисии пристъпиха към идентифициране на
изпитните тестове чрез отваряне на малките пликове.
Отвори се малкият плик, обозначен с „цифрата 1“, който се установи,
че съдържа трите имена и подписа на кандидата Бойко Ангелов Ангелов.
Отвори се малкият плик, обозначен с „цифрата 2“, който се установи,
че съдържа трите имена и подписа на кандидата Георги Петров Бозаджиев.
Отвори се малкият плик, обозначен с „цифрата 3“, който се установи,
че съдържа трите имена и подписа на кандидата Иван Николов Пушкаров.
Листчетата, съдържащи имената и подписите на кандидатите се
прибраха обратно в съответните малки пликове, а последните в
съответните големи.
Като взе предвид установените резултати от изпитните тестове на
кандидатите, с критерий за вярност на минимум 80% верни отговори,
комисията за оценяване на кандидатите за длъжността „началник отдел“
Информационни технологии и обслужване“ с председател Анчо Димитров,
членове Радостина Данаилова и Анна Радева
РЕШИ:
Не допуска до участие в трети етап от конкурса за длъжността
„началник отдел“ Информационни технологии и обслужване“
кандидатите:
Бойко Ангелов Ангелов – вх.№65/14.03.2016 г.
Георги Петров Бозаджиев – вх.№105/18.03.2016 г.
Прекратява процедурата по обявения конкурс за длъжност
„началник отдел“ Информационни технологии и обслужване“ в
Софийски градски съд, обявен със Заповед №544/17.02.2016 г. на
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Председателя на СГС, поради липса на кандидат покрил изискването
за минимум 80% верни отговори от изпитния тест.
Като взе предвид установените резултати от изпитните тестове на
кандидатите и че единствено кандидата Георги Петров Бозаджиев е
посочил повече от 50% верни отговори на изпитния тест, комисията за
оценяване на кандидатите за длъжността „системен администратор II
степен“ Информационни технологии и обслужване“ на СГС с председател
Анчо Димитров и членове Радослава Вълкова и Кристиян Михайлов
РЕШИ:
Допуска до участие в трети етап на конкурса кандидата Георги
Петров Бозаджиев – вх. №.106/18.03.2016 г. Събеседването ще се
проведе на 26.04.2016 г. от 10:00 ч. в Зала 73 на Софийски градски съд.
Не допуска до участие в трети етап от конкурса за длъжността
„системен администратор II степен“ Информационни технологии и
обслужване“ кандидатите:
Бойко Ангелов Ангелов – вх.№ 66/14.03.2016 г.
Иван Николов Пушкаров – вх.№ 79/16.03.2016 г.
Настоящият протокол да бъде публикуван в интернет страницата на
СГС и поставен на информационното табло до стая № 67 – служба
„Човешки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
Изпитните тестове, шаблона за проверката, както и трите големи
плика, съдържащи въпроси, малки пликове и чернови, съгласно описаното
в настоящия протокол се предадоха на административния секретар за
съхранение.
Комисията за оценяване на кандидатите за длъжността „началник
отдел“ Информационни технологии и обслужване“:
Председател:

Членове:
1.

/п/
/Анчо Димитров/
/п/
/Радостина Данаилова/

2.
/п/
/Анна Радева/
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Комисията за оценяване на кандидатите за длъжността „системен
администратор II степен“ Информационни технологии и обслужване“:
Председател:
/п/
Членове:
1.

/Анчо Димитров/
/п/
/Радослава Вълкова/

2.
/п/
/Кристиян Михайлов/
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