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
15.04.2016 г.

Днес, 15.04.2016 г., в 13.30 часа, в зала № 73 определената със заповед №
913 от 21.03.2016 г. на председателя на Софийски градски съд, Комисия за
оценяване на кандидатите за касиер - отчитане на такси в Софийски градски съд в
състав:
Председател: съдия Радостина Данаилова - ръководител на Търговско
отделение
Членове: 1. Анна Радева - административен секретар
2. Елена Анина - началник служба „Счетоводство“
проведе събеседване с явилите се кандидати за длъжността „касиер - отчитане на
такси“.
С протокол № 1 от 28.03.2016 г. Комисията бе допуснала до участие във
втория етап от конкурса „събеседване“ 14 кандидати.
Със същия протокол до участие в събеседването не бе допуснат
кандидатът Милена Николова Богданова с вх. № 82/16.03.2016 г. - поради
непредставяне в оригинал на изискуемите две декларации. От недопуснатия
кандидат 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
13.30 часа се явяват 11 от общо допуснатите 14 кандидати за длъжността „касиер
- отчитане на такси“, както следва:
1. Виолета Тошкова Станоева - вх. № 22/07.03.2016 г.
2. Николай Георгиев Икономов - вх. № 33/09.03.2016 г.
3. Симона Илиева Петрова - Попова - вх. 34/09.03.2016 г.
4. Валентина Борисова Никова - вх. № 36/09.03.2016 г.
5. Кремена Валентинова Стоянова - вх. № 75/15.03.2016 г.
6. Юлия Георгиева Игнатова - вх. № 85/16.03.2016 г.
7. Анджелина Бончева Белчева - вх. № 92/17.03.2016 г.
8. Нели Ангелова Романова - вх. № 98/17.03.2016 г.
9. Лидия Цветанова Лозева - вх. № 108/18.03.2016 г.
10. Биляна Любомирова Иванова - вх. № 114/18.03.2016 г.
11. Елена Костадинова Костова - вх. № 122/21.03.2016 г.

Не се явяват трима от допуснатите кандидати, както следва:
1. Николай Лазаров Башев - вх. № 50/11.03.2016 г.;
2. Димитрина Димова Бакалова —вх. № 60/12.03.2016 г.;
3. Валя Симеонова Ангелова - вх. № 95/17.03.2016 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 специфичните изисквания за заемане на длъжността,
мотивираността, квалификацията и 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:

1
2
3

ВИОЛЕТА ТОШКОВА СТАНОЕВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ

22/07.03.2016 г.
33/09.03.2016 г.

крайна
оценка
5.17
4.25

СИМОНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА-ПОПОВА

34/09.03.2016 г.

5.83

4

ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА НИКОВА

36/09.03.2016 г.

5.50

5
6
7
8

НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ БАШЕВ
ДИМИТРИНА ДИМОВА БАКАЛОВА
КРЕМЕНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА

50/11.03.2016 г.
60/12.03.2016 г.
75/15.03.2016 г.
85/16.03.2016 г.

не се явява
не се явява
5.50
4.42

9
10
11

АНДЖЕЛИНА БОНЧЕВА БЕЛЧЕВА
ВАЛЯ СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА
НЕЛИ АНГЕЛОВА РОМАНОВА

92/17.03.2016 г.
95/17.03.2016 г.
98/17.03.2016 г.

4.33
не се явява

12
13

ЛИДИЯ ЦВЕТАНОВА ЛОЗЕВА
БИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

108/18.03.2016 г.
114/18.03.2016 г.

5.33
3.83

14

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТОВА

122/21.03.2016 г.

4.42

№

име, презиме, фамилия

входящ номер

4.42

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

РЕШИ:
L КЛАСИРА кандидатите за длъжността „касиер — отчитане на такси“ в
Софийски градски съд в следния ред:

1. СИМОНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА-ПОПОВА - вх. № 34/09.03.2016 г. - 5.83
2. ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА НИКОВА - вх. № 36/09.03.2016 г. - 5.50
3. КРЕМЕНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА - вх. № 75/15.03.2016 г. - 5.50
4. ЛИДИЯ ЦВЕТАНОВА ЛОЗЕВА - вх. № 108/18.03.2016 г. - 5.33
5. ВИОЛЕТА ТОШКОВА СТАНОЕВА - вх. № 22/07.03.2016 г. - 5.17
6. НЕЛИ АНГЕЛОВА РОМАНОВА - вх. № 98/17.03.2016 г. - 4.42
7. ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА - вх. № 85/16.03.2016 г. - 4.42
8. ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТОВА - вх. № 122/21.03.2016 г. - 4.42
9. АНДЖЕЛИНА БОНЧЕВА БЕЛЧЕВА - вх. № 92/17.03.2016 г. - 4.33
10. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ - вх. № 33/09.03.2016 г. - 4.25
11. БИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА - вх. № 114/18.03.2016 г. - 3.83
II. КОМИСИЯТА ДА ПРЕДСТАВИ на административния ръководител и
председател на Софийски градски съд настоящия протокол и документите на
класирания на първо място кандидат СИМОНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА ПОПОВА.
III. На основание чл. 139, ал. 2 ПАС настоящият протокол да се публикува
на интернет-страницата на СГС 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 № 11, 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 Радостина Данаилова/
Членове: 1. /п/
/Анна Радева/
2. /п/
/Елена Анина/

