РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПРОТОКОЛ

№3
25.04.2017 г.
Днес, 25.04.2016 г., в 09.30 часа, в зала № 73 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“ в Софийски градски съд в състав:
Председател: Кристиян Михайлов - началник отдел „ИОС“
Членове: 1. Даниела Илиева - съдебен администратор
на СГС
2. Радослава Вълкова - системен администратор отдел „ИОС“
проведе събеседване с явилия се кандидат за длъжността „системен
администратор“.
От допуснатият с протокол № 2 от 21.04.2017 г. на Комисията за
оценяване на кандидатите за длъжността „системен администратор“, се
яви:
Васил Сашов Николчов с вх.№ ЧР-12-25/20.03.17 г.
След като извърши проверка на самоличността на участника в
конкурса Комисията проведе събеседване. След преценка степента на
покриване на специфичните изисквания за заемане на длъжността,
мотивираността, квалификацията и личностните качества на кандидата и
дадените от него отговори на поставените въпроси, членовете на
Комисията поставиха оценка по шестобалната система за представянето
му. Съгласно лист за оценка, съставляващ неразделна част от настоящия
протокол, крайната оценка се формира като средно аритметична величина
от сбора на оценката от писмения изпит и оценката от събеседването. По
този начин се получиха следните резултати:
№
1

ИМЕ НА КАНДИДАТ

Васил Сашов Николчов

Оценка от
писмения изпит

Оценка от
събеседването

КРАЙНА
ОЦЕНКА

5.75

5,20

5,48

Въз основа на оценките и на основание чл. 139, ал. 1 от Правилника
за администрацията в съдилищата Комисията
РЕШИ:
КЛАСИРА на обявените свободни работни места в конкурса за
длъжността „системен администртор” в Софийски градски съд
ВАСИЛ САШОВ НИКОЛЧОВ
Комисията предоставя на административния ръководител и
председател на Софийски градски съд настоящия протокол, ведно с
документите на класирания, като на основание чл.140 ПАС предлага със
същия да се сключи споразумение.
На основание чл. 139, ал. 2 ПАС настоящият протокол да се
публикува на интернет-страницата на СГС и да бъде съобщено на
участника в него в 3-дневен срок от днес, както и да бъде поставен на
информационното табло до стая № 67 - сектор „Човешки ресурси“, ет. 1
на Съдебната палата.
Некласираните кандидати могат да получат оригиналите на
представените документи от сектор „Човешки ресурси“, ет. 1, стая № 67 в
рамките на работното време.
Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява в сектор
„Административна дейност и пресслужба“.
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