ПРОТОКОЛ
■ №1
11.07.2017 r.

Днес, 11.07.2017 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 „призовкар“ в Софийски градски
съд в състав:
Председател: Съдия Мина Мумджиева - зам.-председател на СГС
Членове:1. Даниела Илиева ~ съдебен администратор на СГС
2. Гергана Кацарова- началник служба „ВПСК“
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността
„призовкар“, 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
„призовкар“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Техмине Самвели Хачатрян
Маргарита Симеонова Петрова
Вергиния Димитрова Грозева
Нели Бойкова Маринкова
Даниела Атанасова Семова
Наталия Ивайлова Соютюрк
Анелия Динова Аличева
Даниел Чавдаров Николов

вх. № ЧР-12-1/08.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-3/09.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-4/09.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-6/13.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-11/16.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-14/20.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-15/20.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-20/20.06.2017 г.

9. Димитър Владимиров Мицев
вх. Ж ЧР-12-21/21.06.2017 г.
10. Калоян Тодоров Тодоров
вх. № ЧР-12-23/21.06.2017 г.
11. Юлия Веселинова Герасимова
вх. № ЧР-12-26/22.06.2017 г.
12. Маргарита Стайкова Мартинова вх. Ж ЧР-12-32/23.06.2017 г.
13. Светослав Герасимов Станков
вх. Ж ЧР-12-35/26.06.2017 г.
14. Катя Генова Добринова ~ Бекярова вх. Ж ЧР-12-42/28.06.2017 г.
15. Димитър Георгиев Дачев
вх. Ж ЧР-12-44/28.06.2017 г.
16. Виктор Бориславов Терзийски
вх. № ЧР-12-45/28.06.2017 г.
17. Верка Цветкова Михайлова
вх. Ж ЧР-12-49/28.06.2017 г.
18. Методи Иванов Методиев
вх. Ж ЧР-12-52/29.06.2017 г.
19. Цеца Иванова Велкова
вх. Ж ЧР-12-55/29.06.2017 г.
20. Мартин Христомиров Георгиев вх. Ж ЧР-12-56/29.06.2017 г.
21. Милена Бисерова Маркова
вх. Ж ЧР-12-61/30.06.2017 г.
22. Петя Иванова Дамяновска
вх. № ЧР-12-62/03.07.2017 г.
23. Цветелин Христов Коцев
вх. № ЧР-12-66/03.07.2017 г.
24. Добринка Андреева Николова
вх. Ж ЧР-12-70/04.07.2017 г.
25. Пламен Петров Михайлов
вх. Ж ЧР-12-72/04.07.2017 г.
Практическият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе на 26 юли
2017 r. /еряда/ от 09.30 чаеа за кандидатите от № 1 до № 14 включително и
от 12.30 ч. за кандидатите от № 15 до № 25 включително в сградата на
Националния институт на правосъдието - гр.София, ул. „Екзарх Йосиф“ №
14, Учебно информационен център, като за целта кандидатите следва да се
явяг на посоченото място петнадесет минути по-рано от обявените
часове и да носят документ за самоличност.
НЕ ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността
„призовкар“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1.

2.

Рени Любенова Папазова с вх. Ж ЧР-12-19/20.06.2017 г. - не са
приложени: копие от лична карта; копие от диплома за завършено
образование; оригинал на свидетелство за съдимост; оригинал на
медицинско свидетелство; оригинал на документ, удостоверяващ, че
лицето не се води на учет и не страда от психически заболявания;
копие от трудова, служебна или осигурителна книжка.
Християн Богомилов Кънчев с вх. Ж ЧР-12-77/05.07.2017г. - не е
представен коректен медицински документ за липса на психични
1000:Сюфй%:6ул.

9219:88; факс /02/ 981 3740:

заболявания и че лицето не се води на учет, издаден от
медицинските заведения, посочени в обявата.
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 „призовкар“:
>
>
>
>
>

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 до стая № 67 - служба „Човешки ресурси“, ет. 1 на
Съдебната палата.
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