ПРОТОКОЛ
№1
30.03.2017 г.
Днес, 30.03.2017 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 „човешки ресурси“ в Софийски
градски съд в състав:
Председател: Съдия Биляна Балинова – зам.-председател на СГС
Членове: 1. Проф. д-р Любомир Стефанов – зам.- ръководител
катедра „Човешки ресурси и социална защита“ УНСС
2. Даниела Илиева – съдебен администратор на СГС
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността
„човешки ресурси“, 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,

Р Е Ш И:
ДОПУСКА до участие в практически изпит за длъжността
„човешки ресурси“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Боряна Сашева Върбанова
Антония Алексиева Младенова
Елена Костадинова Костова
Албена Георгиева Хаким
Елеонора Михайлова Генова
Пламена Алексиева П. Иванова
Люба Кирилова Тодорова
Валентина Борисова Никова
Паулина Ангелова Николова

вх. № ЧР-12-1/27.02.2017 г.
вх.№ ЧР-12-8/08.03.2017 г.
вх.№ ЧР-12-10/08.03.2017 г.
вх.№ ЧР-12-12/13.03.2017 г.
вх.№ ЧР-12-13/13.03.2017 г.
вх.№ ЧР-12-17/16.03.2017 г.
вх.№ ЧР-12-20/17.03.2017 г.
вх.№ ЧР-12-23/17.03.2017 г.
вх.№ ЧР-12-24/20.03.2017 г.

10. Вера Мария Станкова Стефанова вх.№ ЧР-12-28/22.03.2017 г.
11. Гергана Любомирова Лазарова
вх.№ ЧР-12-29/22.03.2017 г.
12. Теменужка Атанасова Петрова
вх.№ ЧР-12-31/24.03.2017 г.
Практическият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе на 19
април 2017 г. /сряда/ от 09.30 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 09.15 часа и да
носят документ за самоличност.
НЕ ДОПУСКА до участие в практически изпит за длъжността
„човешки ресурси“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1. Димитрина Василева Джелепова с вх. № ЧР-12-2/27.02.2017 г. –
поради непредставяне на копие от лична карта, 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, издаден от
областните диспансери на територията на страната, копие от
трудова, служебна или осигурителна книжка, приложени към
подаденото заявление за кандидатстване за работа.
2. Свобода Иванова Найденова с вх.№ ЧР-12-4/01.03.2017 г. –
поради липса на дата на декларацията по чл. 136, ал. 2, т. 1 от
Правилника за администрацията в съдилищата и липса на дата на
декларацията за липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1 КТ, във
връзка с чл.132 от Правилника за администрацията в съдилищата.
3. Лидия Михайлова Спандониева с вх.№ ЧР-12-15/14.03.2017 г. –
поради непредставяне на декларация по чл. 136, ал. 2, т. 1 от
Правилника за администрацията в съдилищата, декларация за
липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1 КТ, във връзка с чл.132 от
Правилника за администрацията в съдилищата и оригинал на
документ, удостоверяващ, че лицето не се води на учет и не
страда от психически заболявания издаден от областните
диспансери на територията на страната, приложени към
подаденото
заявление
за
кандидатстване
за
работа.
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4. Георги Стоилов Зарев с вх.№ ЧР-12-16/15.03.2017 г. –
представеното медицинско удостоверение, че лицето не се води
на учет и не страда от психически заболявания не е издадено от
посочените в обявата лечебни заведения.
5. Валерия Георгиева Димитрова с вх.№ ЧР-12-26/20.03.2017 г. –
поради липса на изискуемия за длъжността общ трудов стаж 3
години.
6. Вяра Кирилова Йорданова с вх. № 39436 от 24.03.2017 г. –
поради неспазване на изискванията за представяне на
документите в посочените в обявата начини. Документите са
получени в общата регистратура на СГС по пощата.
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.
Източници за подготовка на кандидатите допуснати до конкурс за
длъжността „Човешки ресурси“:








Закон за съдебната власт;
Кодекс на труда;
Правилник за администрацията в съдилищата;
Наредба за структурата и организацията на работната заплата;
Наредба за работното време, почивките и отпуските;
Наредба за командировките в страната;
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху
които се правят осигурителни вноски.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в практическия
изпит кандидати да бъдат публикувани в интернет страницата на СГС и
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поставени на информационното табло до стая № 67 – служба „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.

Председател: /п/
/ съдия Биляна Балинова /
Членове:
1. /п/
/проф.Любомир Стефанов/
2./п/
/ Даниела Илиева /
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