РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-1200
гр. София, 05.04.2017 г.

Във връзка с решение по протокол № 1 от 30.03.2017 г. на Комисията
за оценяване на кандидатите за длъжността „човешки ресурси“ в обявения
от СГС конкурс, с което до участие в събеседването не е допусната Вяра
Кирилова Йорданова с вх. № 39436 от 24.03.2017 г., поради неспазване на
изискванията за представяне на документите в посочените в обявата
начини, а именно: същите са получени в обща регистратура на СГС по
пощата, и предвид депозирана от същата молба до председателя на СГС с
вх. № 45032 от 04.04.2017 г. по смисъла на чл. 137, ал. 7 ПАС, намирам, че
молбата е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 136, ал. 1 ПАС,
според която кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено
заявление за участие в конкурса, което изискване е посочено изрично в
Заповед № РД-08-555 от 20.02.2017 г. на председателя на СГС за
обявяването на конкурса за длъжността „човешки ресурси“, намирам, че не
са налице предпоставки за допускането на кандидата до участие в
практическия изпит за горепосочената длъжност, поради което и на
основание чл. 86, ал. 1 във вр. с чл. 343, ал. 1 ЗСВ, вр. с чл. 136, ал. 1 и чл.
137, ал. 2 ПАС,

НАРЕЖДАМ:
НЕ ДОПУСКАМ до участие в практическия изпит за длъжността
„човешки ресурси“ в СГС ВЯРА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА - вх. №
39436/24.03.2017 г., поради неизпълнение на изискването съгласно чл. 136,
ал. 1 ПАС.
Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованото лице с писмо
с обратна разписка,

Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията и на
сектор „Човешки ресурси“ - за сведение и изпълнете.
/
Заповедта да бъде публикувана в интернет страницата на СГС и
поставена на информационното табло до стая № 67 -/сектор „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
/
/

ПРЕДСЕедТ^
НА СОФУЮСЙ
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