ПРОТОКОЛ
№1
06.07.2017 г.
Днес, 06.07.2017 г., определената със заповед № РД-18-2080 от 02.06.2017 г.
на председателя на Софийски градски съд Комисия за оценяване на кандидатите
за длъжността „съдебен деловодител“ в Софийски градски съд в състав:
Председател: Даниела Борисова - зам.-председател на СГС
Членове:1. Радостина Данаилова - зам.-председател на СГС
2. Даниела Илиева - съдебен администратор на СГС
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността „съдебен
деловодител“, 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. 157 от Правилника
за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и
апелативните съдилищата,

РЕШИ:
ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността „съдебен
деловодител“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1. Маргарита Симеонова Петрова
2. Валерия Петрова Атанасова
3. Цецко Милчов Крумов
4. Валентина Руменова Ралинова
5. Мариела Ангелова Владимирова
6. Гергана Стефанова Радкова
7. Гергана Недева Иванова
8. Виолета Руменова Романова
9. Веселина Иванова Славилова
10. Зорница Николаева Камбурова
11 . Петя Димитрова Димитрова
12. Ина Вътева Соколова

вх. № ЧР-12-2/09.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-5/09.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-7/13.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-8/13.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-9/14.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-13/19.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-17/20.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-18/20.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-22/21.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-24/21.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-27/22.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-28/22.06.2017 г.

вх. № ЧР-12-29/22.06.2017 г.
13. Йоана Иванова Петкова
вх. № ЧР-12-31/23.06.2017 г.
14. Весела Алекова Венева
вх. № ЧР-12-33/26.06.2017 г.
15. Диана Димова Тодорова
вх. № ЧР-12-34/26.06.2017 г.
16. Десислава Николаева Борисова
вх. № ЧР-12-36/26.06.2017 г.
17. Деница Димитрова Бошнакова
вх. № ЧР-12-38/27.06.2017 г.
18. Десислава Николаева Димитрова
19. Десислава Александрова Галева
вх. № ЧР-12-39/27.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-40/28.06.2017 г.
20. Валерия Георгиева Димитрова
вх. № ЧР-12-41/28.06.2017 г.
21. Катя Генова Добринова - Бекярова
22. Валентина Борисова Никова
вх. № ЧР-12-43/28.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-46/28.06.2017 г.
23. Стефка Илиева Илиева - Недкова
вх. № ЧР-12-48/28.06.2017 г.
24. Ани Даниелова Ковачева
вх. № ЧР-12-50/28.06.2017 г.
25. Ралица Красимирова Калоерова
26. Мария Димитрова Маринова
вх. № ЧР-12-51/29.06.2017 г.
27. Гергана Иванова Гърбева
вх. № ЧР-12-53/29.06.2017 г.
28. Маринела Радославова Ферещанова- Петрова вх. № ЧР-12-57/30.06.17г.
29. Биляна Любомирова Иванова
вх. № ЧР-12-58/30.06.2017г.
30. Виолета Георгиева Райкова
вх. № ЧР-12-59/30.06.2017 г.
31. Галина Георгиева Куманова
вх. № ЧР-12-64/03.07.2017 г.
32. Цветелин Христов Коцев
вх. № ЧР-12-65/03.07.2017 г.
33. Цеца Иванова Велкова
вх. № ЧР-12-67/03.07.2017 г.
34. Адриана Кръстанова Стойкова
вх. № ЧР-12-68/03.07.2017 г.
35. Ваня Христова Гаджева
вх. № ЧР-12-73/04.07.2017 г.
36. Вергиния Николаева Кобурова
вх. № ЧР-12-75/04.07.2017 г.
37. Гергана Николаева Илиева
вх. № ЧР-12-76/05.07.2017 г.
38. Евгения Стоилова Николова
вх. № ЧР-12-80/05.07.2017 г.
Практическият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе на 21 юли 2017
г. /петък/ от 09.30 часа за кандидатите от № 1 до № 21 включително от 12.30 ч.
за кандидатите от № 22 до № 38 включително в сградата на Националния
институт на правосъдието - гр.София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, Учебно
информационен център, като за целта кандидатите следва да се явят на
посоченото място петнадесет минути по-рано от обявените часове и да носят
документ за самоличност.
НЕ ДОП УСКА до участие в практическия изпит за длъжността „съдебен
деловодител“ в Софийски градски съд следните кандидати:
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1. Пепа Митева Стоева с вх. № ЧР-12-12/16.06.2017 г. - липсва копие от
лична карта;
2. Николай Георгиев Икономов с вх. № ЧР-12-54/29.06.2017 г. - липсва
копие от трудова, служебна или осигурителна книжка;
3. Галина Дамянова Петрова с вх. № ЧР-12-60/30.06.2017 г. - не е
представен коректен медицински документ за липса на психични
заболявания и че лицето не се води на учет, издаден от медицинските
заведения, посочени в обявата;
4. Анелия Иванова Стоянова с вх. № ЧР-12-78/05.07.2017 г. - липсва копие
от лична карта и оригинал на медицинско свидетелство.
Съобразно чл. 157, ал. 7 ПАРОАВАС, в седемдневен срок от обявяването на
списъците
недопуснатите
кандидати
могат
да
подадат
жалба
до
административния ръководител на СГС, с която да предоставят доказателства за
наличието на предпоставки за допускане до участие. Административният
ръководител на СГС се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не
спира конкурсната процедура.
Източници за подготовка на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността
„съдебен деловодител“:
> Закон за съдебната власт;
> Гражданско процесуален кодекс;
> Наказателно процесуален кодекс;
> Кодекс на труда;
> Правилник
за
администрацията
в
районните,
окръжните,
административните, военните и апелативните съдилищата;
Списъкът с допуснатите до участие в практическия изпит кандидати да бъде
публикуван в интернет страницата на СГС и поставен на информационното табло

1000 София, .буя. "Витоша” № 2,.тел. цешрала: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;
e-ssail: adffi.sga@sce.bg
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