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 „системен администратор“ 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
„системен администратор“, прецени дали са представени всички
необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на
минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността
„системен администратор“, 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“ по тестови задачи следните кандидати за длъжността „системен
администратор“:
1 ИВАН ВАЛЕРИЕВ АРСОВ
2 ВАСИЛ САШОВ НИКОЛЧОВ

вх. № ЧР-12-21/17.03.2017 г.
вх. № ЧР-12-25/20.03.2017 г.

Писменият изпит ще се проведе на 21 април 2017 г. /петък/ от 09.30
часа в сградата на Съдебната палата, Софийски градски съд, етаж 1, зала
№ 73, като за целта кандидатите следва да се явят на посоченото място
не по-късно от 09.20 часа, като носят със себе си документ за
самоличност и син химикал. Писменият тест ще бъде анонимен, с
продължителност 2 (два) астрономически часа.

По време на изпита не се разрешава държането и ползването на
мобилен телефон, както и напускане на залата преди приключване на
изпита.
До втори етап от конкурса – „събеседване“ ще бъдат допуснати
кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на практическия изпит.
Няма недопуснати до участие в първи етап кандидати.
Списъкът с допуснатите до участие в писмения 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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