РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПРОТОКОЛ
№1
28.03.2017 г.
Днес, 28.03.2017 г., определената със заповед № РД-18-1011 от
27.03.2017 г. на председателя на Софийски градски съд, изменена със
заповед № РД-18-1051 от 28.03.2017 г. Комисия за оценяване на
кандидатите за длъжността „счетоводител“ в Софийски градски съд в
състав:
Председател: Даниела Илиева - съдебен администратор
Членове: 1. Калина Жабонова - специалист в сектор „АДП“
2.
Красимира Горянова - счетоводител
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността
„счетоводител“, прецени дали са представени всички необходими
документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и
специфични изисквания за заемане на длъжността, посочени в обявата, на
основание чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата,

РЕШИ:
1.
ДОПУСКА до участие в събеседването следните кандидати за
длъжността „счетоводител“ в Софийски градски съд:
1. Христина Стоянова Канъкова
вх.№ ЧР-12-7/02.03.2017 г.
2. Елена Костадинова Костова
вх.№ ЧР-12-9/10.03.2017 г.
3. Албена Георгиева Хаким
вх.№ ЧР-12-11/13.03.2017 г.
4. Десислава Малинова Илиева
вх.№ ЧР-12-14/13.03.2017 г.
5. Мариана Анастасова Кръстева
вх.№ ЧР-12-18/16.03.2017 г.
6. Валя Веселинова Мирчева
вх.№ ЧР-12-30/24.03.2017 г.
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 април
2017 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Съдебната палата, Софийски
градски съд, ет.1, зала № 73, като за целта кандидатите следва да се
явят на посоченото място не по-късно от 09.45 часа и да носят
документ за самоличност.

2.
НЕ ДОПУСКА до участие в събеседването следните кандидати за
длъжността „счетоводител“ в Софийски градски съд:
1. Маргарита Валентинова Захариева с вх. № ЧР-12-3/01.03.2017 г. поради непопълнени данни по т. Е в заявление за кандидатстване за
работа.
2. Свобода Иванова Найденова с вх. № ЧР-12-5/01.03.2017 г. - поради
неподписана декларация за липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1
КТ, във връзка с чл.132 от Правилника за администрацията в
съдилищата,
приложена към подаденото заявление за
кандидатстване за работа.
3. Валентина Борисова Никова с вх. № ЧР-12-22/17.03.2017 г. поради непопълнени данни по т. В, т. Е и т. Ж в заявление за
кандидатстване за работа.
Съобразно чл. 137, ал. 7 ПАС, в седемдневен срок от обявяване на
списъците недопуснатите кандидати биха могли да подадат жалба до
административния
ръководител
на
Софийски
градски
съд.
Административният ръководител на съда се произнася окончателно в
тридневен срок.
Жалбата не спира конкурсната процедура.
Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в събеседването
кандидати да бъдат публикувани в интернет страницата на СГС и
поставени на информационното табло до стая № 67 - служба „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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