РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-1136
гр. София, 04.04.2017 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 допуснат Георги
Стоилов Зарев с вх. № ЧР-12-16/15.03.2017 г. поради обстоятелството, че
представеното медицинско удостоверение, че лицето не страда от
психически заболявания не е издадено от посочените в обявата лечебни
заведения, и предвид депозирана от същия жалба до председателя на СГС с
вх. № 43721 от 03.04.2017 г. по смисъла на чл. 137, ал. 7 ПАС, към която е
приложено медицинско удостоверение, издадено от „Център за психично
здраве - София“ ЕООД, намирам, че жалбата 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 ГЕОРГИ СТОИЛОВ ЗАРЕВ - вх. № ЧР-1216/15.03.2017 г.
Практическият изпит ще се проведе на 19.04.2017 г. /сряда/ от 09.30
часа в сградата на Съдебната палата, етаж 1, зала 73, като за целта
кандидатът следва да се яви на посоченото място не по-късно от 09.15 часа
и да носи документ за самоличнос
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