РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПРОТОКОЛ
№ 2
..

:

25 07.2017 г.

Днес, 25.07.2017 г., определената със заповед № РД-182080/02.06.2017 г. на председателя на Софийски градски съд Комисия за
оценяване на кандидатите за длъжността „съдебен деловодител“ в
Софийски градски съд състави настоящия протокол във връзка с
проведения втори етап от конкурса за същата длъжност.
Във втория етап на конкурса - „практически изпит“ участваха 33 от
допуснатите с протокол № 1/06.07.2017 г. на Комисията кандидати, както
и кандидатите, допуснати със заповед № РД-08-2823/12.07.2017 г. /Галина
Дамянова Петрова/, заповед № РД-08-2822/12.07.2017 г. /Пепа Митева
Стоева/ и заповед № РД-08-2847/13.07.2017 г. /Николай Георгиев
Икономов/ на председателя на Софийски градски съд, явили се на
21.07.2017 г., съответно в 9.30 часа и в 12.30 часа в сградата на
Националния институт на правосъдието - гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“,
№ 1 4 в зала 12 - компютърна зала в Библиотеката, ет. 1, съгласно
предварително обявеното разпределение в 2 групи и представили
документ за самоличност.
От допуснатите кандидати съгласно протокол № 1/06.07.2017 г. на
Комисията не се явиха:
1.
2.
3.
4.
5.

Виолета Руменова Романова- вх. № ЧР-12-18/20.06.2017 г.;
Диана Димова Тодорова - вх. № ЧР-12-33/26.06.2017 г.;
Мария Димитрова Маринова - вх. № ЧР-12-51/29.06.2017 г.;
Виолета Георгиева Райкова - вх. № ЧР-12-59/30.06.2017 г.;
Евгения Стоилова Николова - вх. № ЧР-12-80/05.07.2017 г.

Кандидатът Гергана Недева Иванова вх. № ЧР-12-17/20.06.2017 г.,
която съгласно предварително обявеното разпределение е определена да
се яви в 9.30 часа, се яви в 12.30 часа, за което посочи като причина
необходимост от посещение на лечебно заведение, като бе допусната до
участие в практическия изпит по решение на Комисията заедно с втората
група.

Участието на явилите се кандидати е удостоверено с подписите им
в съответния списък за разпределение по групи.
Кандидатите от всяка от групите получиха при започване на
практическия изпит голям и малък плик, фиш за посочване на името и
екземпляр от теста.
На кандидатите бе указано, че следва да посочат имената, ЕГН и да
положат подпис върху фиша, който следва да се запечати в малкия плик.
След изтичане на определеното време за работа съответно запечатаният
малък плик заедно с работата да се постави в големия плик, който да се
предаде на Комисията запечатан, като с оглед установеното правило за
анонимност на работите не следва да поставят никакви указателни знаци
върху пликовете и работата.
На всяка от групите беше осигурена възможност да работи по теста
за два астрономически час, като след приключването му всеки от
кандидатите в съответната група предаде на Комисията запечатан
големия плик е работата си и се подписа в съответния списък за групата, в
която бе разпределен. На Комисията бяха предадени общо 36 големи
запечатани плика, като работата на първата група приключи в 11.36 часа,
а на втората трупа - в 14.31 часа.
На 21.07.2017 г. в 16.35 часа Комисията в присъствието на Анна
Радева и Снежана Цоловска пристъпи към отваряне на пликовете,
предадени от кандидатите. Установиха се 36 броя големи пликове,
предадени от кандидатите.
При отварянето на всеки голям плик се номерираха последователно
с една и съща цифра съответният голям плик и съдържащите се в него
малък плик и тест, като номерацията на всеки комплект документи
следваше поредността на цифрите от 1 до 36.
Установи се, че в големите пликове с поредност на отваряне 34 и 36
се намират малки пликове, които не са запечатани и които Комисията
запечата без да установява съдържанието им и постави в съответните
големи пликове.
Запечатаните малки пликове и вече разпечатаните големи пликове
се предадоха за съхранение на административния секретар Анна Радева, а
Комисията получи за проверка тестовете на кандидатите.
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Комисията реши, че първата част на теста ще носи общо 22 точки,
като въпроси с номера 6, 9 и 11 носят по две точки, а останалите въпроси
от първата част на теста носят по една точка. Всеки от верните отговори
на въпросите с номера 6, 9, 10,11, 12, 14, 15, 16 и 18 носи по 0,5 точки. В
случаите на посочени освен верни и неверни отговори, последните
отнемат съответните за верен отговор на този въпрос точки. Втората част
от теста носи максимален брой от 20 точки за открити 20 броя грешки в
пунктуацията и правописа, като при посочване на несъществуващи
грешки всеки две от посочените такива отнемат 1 точка при оценката на
тази част от теста. Третата част от теста предполага изготвяне на проекти
за съпроводително писмо за вписване на искова молба до Агенция по
вписванията, съдебно удостоверение за снабдяване със схема на
недвижим имот от АГКК и писмо за изискване на дело за послужване,
като всеки от проектите носи максимум 6 точки или общо третата част
носи 18 точки.
Комисията реши, че съответният брой получени точки ще бъдат
приравнени на цифрова оценка по шестобалната система, като 25 точки се
равняват на оценка 3.00, 35 точки - на оценка 4.00, 45 точки на оценка
5.00, а на кандидатите, получили 55 и повече точки се поставя отлична
оценка.
Комисията извърши проверка на всяка от 36-те писмени работи,
като отрази резултатите от проверката в протокол по номера на работата,
съответно с посочване на точки по отделните части, общ брой точки и
приравнената им цифрова оценка.
Комисията пристъпи към идентифициране на вече проверените и
оценени писмени работи на кандидатите, като за целта получи от
административния секретар Анна Радева предадените й за съхранение на
21.07.2017 г. малки пликове с посочена върху тях номерация от 1 до 36.
При изваждането на фиша с имената на кандидата от малкия плик,
върху всеки фиш се постави номерът, съвпадащ с номера на плика, от
който се извади фишът. По номера на работата и установеното име на
кандидата въз основа на протокола за поставени индивидуални оценки от
Комисията, резултатите се нанесоха в таблица по поредност на
кандидатите, съгласно списъка за допускането им до участие в конкурса.
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№
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25
25.
26.
27.

Вх. №

: Име
Маргарита Симеонова Петрова
Валерия Петрова Атанасова
Цецко Милчов Крумов
Валентина Руменова Ралинова
Мариела Ангелова
Владимирова
Гергана Стефанова Радкова
Гергана Недева Иванова
Виолета Руменова Романова
Веселина Иванова Славилова
Зорница Николаева Камбурова
Петя Димитрова Димитрова
Ина Вътева Соколова
Йоана Иванова Петкова
Весела Алекова Венева
Диана Димова Тодорова
Десислава Николаева
Борисова
Деница Димитрова Бошнакова
Десислава Николаева
Димитрова
Десислава Александрова
Г алева
Валерия Георгиева Димитрова
Катя Генова Добринова Бекярова
Валентина Борисова Никова
Стефка Илиева Илиева Недкова
Ани Даниелова Ковачева
Ралица Красимирова
Калоерова
Мария Димитрова Маринова
Гергана Иванова Гърбева

ЧР-12-2/09.06.17 г.
ЧР-12-5/09.06.2017 г
ЧР-12-7/13.06.2017 г
ЧР-12-8/13.06.2017 г.
ЧР-12-9/14.06.2017 г.

Номер
работа
13
15
3
9
10

4
ЧР-12-17/20.06.2017 г. 28

ЧР-12-13/19.06.2017 г.

ЧР-12-18/20.06.2017 г.
ЧР-12-22/21.06.2017 г.
ЧР-12-24/21.06.2017 г.
ЧР-12-27/22.06.2017 г.
ЧР-12-28/22.06.2017 г.
ЧР-12-29/22.06.2017 г.
ЧР-12-31/23.06.2017Г.

8
11
12
19
2
16

ЧР-12-33/26.06.2017 г.
ЧР-12-34/26.06.2017 г.

14

6
ЧР-12-38/27.06.2017 г. 1
ЧР-12-36/26.06.2017 г.

Обща
оценка
2,00
2,00
2,00
4,80
2,00
2,00
4,85
не се явява
2,00
2,00
6,00
5,15
5,35
2,00
не се явява
5,25
2,00
2,00

20

4,80

ЧР-12-40/28.06.2017 г.

17
ЧР-12-41/28.06.2017 г. 7

4,35
3,55

ЧР-12-43/28.06.2017 г.

31
ЧР-12-46/28.06.2017 г. 24

2,00
2,00

ЧР-12-48/28.06.2017 г.

29
ЧР-12-50/28.06.2017 г. 30

2,00
4,80

ЧР-12-51/29.06.2017 г.

не се явява
2,00

ЧР-12-39/27.06.2017 г.

ЧР-12-53/29.06.2017 г.

27
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Маринела Радославова
Ферещанова - Петрова
Биляна Любомирова Иванова
Виолета Георгиева Райкова
Галина Георгиева Куманова
Цветелин Христов Коцев
Цеца Иванова Велкова
Адриана Кръстанова Стойкова
Ваня Христова Гаджева
Вергиния Николаева Кобурова
Гергана Николаева Илиева

Евгения Стоилова Николова
39. Пепа Митева Стоева
40. Галина Дамянова Петрова
41. Николай Георгиев Икономов
38.

ЧР-12-57/30.06.17г.

34

4,50

ЧР-12-58/30.06.2017г.

23

2,00

не се явява

ЧР-12-59/30.06.2017 г.
ЧР-12-64/03.07.2017 г.

21

2,00

ЧР-12-65/03.07.2017 г.

18

2,00

ЧР-12-67/03.07.2017 г.

35

2,00

ЧР-12-68/03.07.2017 г.

26

2,00

ЧР-12-73/04.07.2017 г.

32

3,55

ЧР-12-75/04.07.2017 г.

25

4,90

ЧР-12-76/05.07.2017 г.

22

4,60

ЧР-12-80/05.07.2017 г.

не се явява

ЧР-12-12/16.06.2017 г.

36

2,00

ЧР-12-60/30.06.2017 г.

5

3,65

ЧР-12-54/29.06.2017 г.

33

5,25

Като взе предвид резултатите от проведения практически изпит и
обявените правила на конкурса за длъжност „съдебен деловодител“ в
Софийски градски съд Комисията
РЕШИ
ДОПУСКА до третия етап „събеседване“ от конкурса за
длъжността „съдебен деловодител“ в Софийски градски съд кандидатите,
получили оценка не по-ниска от 4,50 на практическия изпит, а именно:
1. Валентина Руменова Ралинова

ЧР-12-8/13.06.201 7 г.

2. Гергана Недева Иванова

ЧР-12-17/20.06.2С 17 г.

3. Петя Димитрова Димитрова

ЧР-12-27/22.06.2С 17 г.

4. ИнаВътева Соколова

ЧР-12-28/22.06.2С 17 г.

5. Йоана Иванова Петкова

ЧР-12-29/22.06.2С 17 г.

6. Десислава Николаева Борисова

ЧР-12-34/26.06.2( 17 г.

7. Десислава Александрова Галева

ЧР-12-39/27.06.2С 17 г.

8. Ралица Красимирова Калоерова

ЧР-12-50/28.06.2С 17 г.

9. Маринела Радославова Ферещанова-Петрова ЧР-12-57/30.06.17 г.
1000 София,бул."Витоша” № 2 тел цекграяа:/02/9219 88;факс/02/98137 40;
5
e-mail adm.sgs@scc:bg

10. Вергиния Николаева Кобурова

ЧР-12-75/04.07.2017 г.

11. Гергана Николаева Илиева

ЧР-12-76/05.07.2017 г.

12. Николай Георгиев Икономов

ЧР-12-54/29.06.2017 г.

НЕ ДОПУСКА до участие в третия етап „събеседване“ от
конкурса за длъжността „съдебен деловодител“ в Софийски градски съд
кандидатите:
1. Маргарита Симеонова Петрова

ЧР-12- 2/09.06.17 г.

2. Валерия Петрова Атанасова

ЧР-12-5/09.06.2017 г.

3. Цецко Милчов Крумов

ЧР-12-7/13.06.2017 г.

4. Мариела Ангелова Владимирова

ЧР-12-9/14.06.2017 г.

5. Гергана Стефанова Радкова

ЧР-12-13/19.06.2017 г.

6. Веселина Иванова Славилова

ЧР-12-22/21.06.2017 г.

7. Зорница Николаева Камбурова

ЧР-12-24/21.06.2017 г.

8. Весела Алекова Венева

ЧР-12-31/23.06.2017 г.

9. Деница Димитрова Бошнакова

ЧР-12-36/26.06.2017 г.

10. Десислава Николаева Димитрова

ЧР-12-3 8/27.06.2017 г.

11. Валерия Георгиева Димитрова

ЧР-12-40/28.06.2017 г.

12. Катя Генова Добринова - Бекярова ЧР-12-41/28.06.2017 г.
13. Валентина Борисова Никова

ЧР-12-43/28.06.2017 г.

14. Стефка Илиева Илиева - Недкова

ЧР-12-46/28.06.2017 г.

15. Ани Даниелова Ковачева

ЧР-12-48/28.06.2017 г.

16. Гергана Иванова Гърбева

ЧР-12-53/29.06.2017 г.

17. Биляна Любомирова Иванова

ЧР-12-58/30.06.2017г.

18. Галина Георгиева Куманова

ЧР-12-64/03.07.2017 г.

19. Цветелин Христов Коцев

ЧР-12-65/03.07.2017 г.
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20. Цеца Иванова Велкова

ЧР-12-67/03.07.2017 г.

21. Адриана Кръстанова Стойкова

ЧР-12-68/03.07.2017 г.

22. Ваня Христова Гаджева

ЧР-12-73/04.07.2017 г.

23. Пепа Митева Стоева

ЧР-12-12/16.06.2017 г.

24. Галина Дамянова Петрова

ЧР-12-60/30.06.2017 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на
27.07.2017 г. от 10,30 часа, като кандидатите следва да се явят в 10.15
часа в сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“, № 2, ет. 1, зала 73 и
да носят документ за самоличност.
Списъците с явилите се на втори етап кандидати, писмените работи
на кандидатите, пликовете, в които същите са били запечатани/големи
пликове/, малките пликове, предназначени за фишовете с имената,
прибраните в тях фишове, Както и протоколът за оценка на членовете на
Комисията се предадоха на административния секретар за съхранение.
Настоящият протокол да бъде публикуван на интернет страницата
на Софийски градски съд и поставен на информационното табло до стая
№ 67 - сектор „Човешки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.

Председате.

Членове: 1.

2

/Даниела Илиева/
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