РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-1131
гр. София, 03.04.2017 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
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, приложени към подаденото заявление за
кандидатстване за работа, и предвид депозирана от същата молба до
председателя на СГС с вх. № 43053 от 31.03.2017 г. по смисъла на чл. 137,
ал. 7 ПАС, намирам, че молбата е основателна. Налице са предпоставки за
допускането на кандидата до участие в практическия изпит за длъжността
„човешки ресурси“, поради което на основание чл. 86, ал. 1 във вр. с чл.
343, ал. 1 ЗСВ, вр. с чл. 137, ал. 7 ПАС,
РАЗПОРЕЖДАМ:
ДОПУСКАМ до участие в практическия изпит за длъжността
„човешки ресурси“ в СГС СВОБОДА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА - вх. №
ЧР-12-4/01.03,2017 г.
Практическият изпит ще се проведе на X9.04.2017г.|/сряда/ от 09.30
часа в сградата на Съдебната палата, етаж 1, заДа 73, като за целта
кандидатът следва да се яви на посоченото място нешо-кърно от 09.15 часа
и да носи документ за самоличност.
Копие от заповедта да се изпрати на заинтересова ото лице с писмо
с обратна разписка.
Копие от заповедта да се връчи на ч$
k Комисията и на
сектор „Човешки ресурси“ - за сведение и из
Заповедта да бъде публикувана в
юницата на СГС и
поставена на информационното табло
^срктор „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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