РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПРОТОКОЛ
№2

12.04.2017 г.
Днес, 12.04.2016 г., в 10.00 часа, в зала № 73 определената със
заповед № РД-18-1011 от 27.03.2017 г. на председателя на Софийски
градски съд, измерена 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 на СГС
Членове: 1. Калина Жабонова—специалист в сектор „АДП“
2. Красимира Горянова - счетоводител в отдел
“ Финансова дейност и снабдяване“
проведе събеседване с явилите се кандидати за длъжността „счетоводител“.
От допуснатите с протокол № 1 от 28.03.2017 г. на Комисията за
оценяване на кандидатите за длъжността „счетоводител“ кандидати и
допуснатите със заповед № РД-08-1110 от 30.03.2017 г. на председателя на
СГС - Свобода Иванова Найденова и със заповед № РД-08-1137 от
04.04.2017 г. на председателя на СГС - Валентина Борисова Никова до
участие в събеседването в резултат на проведена процедура по обжалване
по реда на чл. 137, ал. 7 ПАС, се явиха следните кандидати:
1. Свобода Иванова Найденова - вх. № ЧР-12-5/01.03.2017 г.
2. Христина Стоянова Канъкова - вх. № ЧР-12-7/02.03.2017 г.
3. Елена Костадинова Костова- вх. № ЧР-12-9/10.03.2017 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.. Валентина Борисова Никова - вх. № ЧР-12-22/17.03.2017 г.
7. Валя Веселинова Мирчева вх. № ЧР-12-30/24.03.2017 г.
Отказали се от участие и изтеглили документите си:
Албена Георгиева Хаким - вх. № ЧР-12-11/13.03.2017 г.
Няма неявили се кандидати.

След като извърши проверка на самоличността на участниците в
конкурса Комисията проведе събеседване с всеки един от тях. След
преценка степента на покриване на специфичните изисквания за заемане
на длъжността, мотивираността, квалификацията и личностните качества
на кандидатите и дадените от тях отговори на поставените въпроси,
членовете на Комисията поставиха оценка по шестобалната система за
представянето на всеки един от кандидатите. Съгласно лист за оценка,
съставляващ неразделна част от настоящия протокол, крайната оценка от
събеседването се формира като средно аритметична величина от сбора на
оценките на поставените въпроси. Резултатите са следните:
№

име, презиме, фамилия

входящ номер

оценка

1
2
3
4
5
6
7

Свобода Иванова Найденова
Христина Стоянова Канъкова
Елена Костадинова Костова
Десислава Малинова Илиева
Мариана Анастасова Кръстева
Валентина Борисова Никова
Валя Веселинова Мирчева

ЧР-12-5/01.03.2017 г.
ЧР-12-7/02.03.2017 г.
ЧР-12-9/10.03.2017 г.
ЧР-12-14/13.03.2017 г.
ЧР-12-18/16.03.2017 г.
ЧР-12-22/17.03.2017 г.
ЧР-12-30/24.03.2017 г.

3,14
3,86
4,29
5,43
4,43
3,14
3

Въз основа на оценките и на основание чл. 139, ал. 1 от Правилника
за администрацията в съдилищата Комисията
РЕШИ:
КЛАСИРА на обявеното свободно работно място в конкурса за
длъжността „счетоводител” в Софийски градски съд
ДЕСИСЛАВА МАЛИНОВА ИЛИЕВА - ЧР-12-14/13.03.2017 г. - 5,43
В случай Hai отказ или невъзможност за встъпване в длъжност на
класиралия се, обявява за резерви следните кандидати:
1. Мариана Анастасова Кръстева - ЧР-12-18/16.03.2017 г. —4,43
2. Елена Костадинова Костова - ЧР-12-9/10.03.2017 г. - 4,29

1000 София,бул. ”Витоша” N°

тел: централа; /02/9219 88; факс/02/ 98137 40;
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Комисията предоставя на административния ръководител и
председател на Софийски градски съд настоящия протокол, ведно с
документите на класирания на първо място кандидат, 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
участниците 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 представените
оригинали на 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“.

Предсе

/Калина Жабонова/

/Красимищ Горянова/
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