ПРОТОКОЛ
№1
31.03.2017 г.
Днес, 31.03.2017 г., определената със заповед № РД-18-1011 от
27.03.2017 г. на председателя на Софийски градски съд, Комисия за
оценяване на кандидатите за длъжността „статистик“ на СГС в състав:
Председател: Кристиян Михайлов – началник отдел „ИОС“
Членове: 1. Даниела Илиева – съдебен администратор
2. Радослава Вълкова – системен администратор
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността
„статистик“, прецени дали са представени всички необходими документи и
дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични
изисквания за заемане на длъжността „статистик“, посочени в обявата, на
основание чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата,

Р Е Ш И:
1. ДОПУСКА до участие в първи етап от конкурса „практически
изпит“ следните кандидати за длъжността „статистик“:
ПЕНКА ПЕНЧОВА КАЦАРОВА

вх.№ ЧР-12-27/21.03.2017 г.

Практическият изпит ще се проведе на 21 април 2017 г. /петък/ от
13.30 часа в сградата на Съдебната палата, Софийски градски съд, етаж 1,
зала № 73, като за целта кандидатът следва да се яви на посоченото
място не по-късно от 13:20 часа, като носи със себе си документ за
самоличност и син химикал. Продължителността на изпита ще бъде 2
(два) астрономически часа.
По време на изпита не се разрешава държането и ползването на
мобилен телефон.

2. НЕ ДОПУСКА до участие в първи етап от конкурса „практически
изпит“ следните кандидати за „статистик“:
вх.№ ЧР-12-6/01.03.2017 г.

МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЧОПЕВА

поради непредставяне на документи съгласно т. IV от Заповед РД-08-555
от 20.02.2017 г.:
Копие от лична карта;
Копие от диплома за завършено образование;
Оригинал на свидетелство за съдимост;
Оригинал на медицинско свидетелство;
Оригинал на документ, удостоверяващ, че лицето не се води на учет
и не страда от психически заболявания;
6. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка.
1.
2.
3.
4.
5.

Съобразно чл. 137, ал. 7 ПАС, в 7-дневен срок от обявяване на
списъка, недопуснатите кандидати биха могли да подадат жалба до
административния ръководител на Софийски градски съд, ведно с
доказателства за наличието на предпоставки за допускането им до
участие.
Жалбата не спира конкурсната процедура.
Списъкът с допуснатите и недопуснатите до участие в практическия
изпит кандидати да бъде публикуван в интернет страницата на СГС и
поставен на информационното табло до стая № 67 – служба „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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