ПРОТОКОЛ
№1

10.07.2017 r.
Днес, 10.07.2017 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 секретар“ в Софийски градски съд в
състав:
Председател: съдия Десислава Попколева- зам.-председател на СГС
Членове: 1. Даниела Илиева - съдебен администратор на СГС
2. Снежана Цоловска - началник служба „Съдебни
секретари“
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността
„съдебен секретар“, 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,

Р Е ШИ :
ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността „съдебен
секретар“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Милена Иванова Кюркчиева
Гергана Недева Иванова
Таня Стоянова Георгиева
Весела Алекова Венева
Десислава Николаева Димитрова
Ани Даниелова Ковачева
Петя Иванова Дамяновска
Диана Стойчева Борисова

вх. № ЧР-12-10/14.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-16/20.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-25/22.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-30/23.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-37/27.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-47/28.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-63/03.07.2017 г.
вх. № ЧР-12-69/03.07.2017 г.

9. Диляна Николаева Цветкова
10. Ваня Христова Гаджева
11. Евгения Стоилова Николова

вх. № ЧР-12-71/04.07.2017 г.
вх. № ЧР-12-74/04.07.2017 г.
вх. № ЧР-12-79/05.07.2017 г.

Практическият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе на 25 юли
2017 г. /вторник/ от 09.30 часа в сградата на Националния институт на
правосъдието - гр.София, ул. „Екзарх Йосиф44 № 14, Учебно информационен
център, като за целта кандидатите следва да се явят на посоченото място
петнадесет минути по-рано от обявения час и да носят документ за
самоличност.
Няма недопуснати кандидати за длъжността „съдебен секретар“.
Източници за подготовка на кандидатите допуснати до конкурс за
длъжността „съдебен секретар“:
>
>
>
>
>

Закон за съдебната власт;
Гражданско процесуален кодекс;
Наказателно процесуален кодекс;
Кодекс на труда;
Правилник
за
администрацията
в
районните,
административните, военните и апелативните съдилищата;

окръжните,

Списъкът с допуснатите до участие в практическия изпит кандидати да
бъде публикуван в интернет страницата на СГС и поставен на
информационното табло до стая № 67 служба „Човешки ресурси“, ет. 1 на
Съдебната палата.

ЮООСофиз^бул. ТВигоша” Ха 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 98137 40;
e-mail; adm.sgs@scc.bg
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