РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ с ъ д

ПРОТОКОЛ
№1

18.07.2017 г.
Днес, 18.07.2017 г., определената със заповед № РД-18-2453 от
27.06.2017 г. на председателя на Софийски градски съд Комисия за
оценяване на кандидатите за длъжността „връзки с обществеността“ в
Софийски градски съд в състав:
Председател: Съдия Даниела Борисова - зам.-председател на СГС
Членове:

1. Даниела Илиева - съдебен администратор на СГС
2.

Анна Радева - административен секретар на СГС

след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността
„връзки с обществеността“, 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
съдилища,

Р Е ШИ
ДОПУСКА до участие в практически изпит за длъжността „връзки с
обществеността“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1. Милена Славчева Орозова

вх. № ЧР-12-1/27.06.2017 г.

2. Мая Пламенова Ковачева

вх.№ЧР-12-3/11.07.2017 г.

3. Росица Николаева Доровска

вх. № ЧР-12-5/14.07.2017 г.

Практическият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе на 2
август 2017 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Съдебната палата,
Софийски градски съд, ет. 1, зала № 73 и ще бъде с времетраене един
астрономически час, като за целта кандидатите следва да се явят на

посоченото място не по-късно от 09.45 часа и да носят документ за
самоличност.

НЕ ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността „връзки
с обществеността“ следните кандидати:
1. Галина Георгиева Куманова с вх. № РД-12-2/03.07.2017 г. - не са
представени доказателства за изискуемия за длъжността общ трудов
стаж от 2 години; в картата за предварителен медицински преглед за
малко име на пациента е записано „Гергана“; в писменото заявление
за кандидатстване за работа не са описани предходните работни
места;
2. Боряна Любомирова Апостолова с вх. № ЧР-12-4/14.07.2017 г. кандидатът не отговаря на изискването за завършено висше
образование с минимрно образователно-квалификационна степен
„бакалавър“
по
специалностите
журналистика,
връзки
с
обществеността или сходна специалност;
3. Ася Димитрова Мандаджиева - Кормушева с вх. № РД-126/17.07.2017 г. - кандидатът не отговаря на изискването за завършено
висше образование с минимално образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по специалностите журналистика, връзки с
обществеността или сходна специалност.
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 „връзки с обществеността“:
> Закон за съдебната власт;
> Правилник за администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища;
> Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014 г. - 2020 г.,
публикувана на интернет страницата на ВСС.
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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 - сектор „Човешки ресурси“, ет. 1 на
Съдебната палата.

/Даниела Илиева/
2 . иЩУ^
/Анна Радева/
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