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ЗАПОВЕД
№РД-08-2847
гр. София, 13.07.2017 г.
Във връзка с решение по протокол № 1 от 06.07.2017 г. на Комисията
за оценяване на кандидатите за длъжността „съдебен деловодител“ в
обявения от СГС конкурс, с което до участие в практическия изпит за
длъжността: не е допуснат Николай Георгиев Икономов с вх. № ЧР-1254/29.06.2017 г. поради непредставяне на копие: от трудова книжка и
предвид депозирана от същия подробно мотивирана жалба до председателя
на СГС с вх. № 93505 от 12.07.2017 г. по смисъла на чл. 157, ал. 7
ПАРОАВАС, към която е приложено копие на трудова книжка, намирам,
че жалбата е основателна. Налице са предпоставки за допускането на
кандидата до участие в практическия изпит за длъжността „съдебен
деловодител“, поради което на основание чл. 86, ал. 1 във вр. с чл. 343, ал.
1 ЗСВ, вр. с чл. 157, ал. 7 ПАРОАВАС,
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. . :|; ■

P A ip b P llflA M :

ДОПУСКАМ до участие в практическия изпит за длъжността
„съдебен деловодител“ в СГС НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ - вх.
№ ЧР-12-54/29.06.2017 г. :
:/
Практическият изпит на допуснатия кандидат ще се проведе на 21
юли 2017 г. /петък/ от 12.30 часа в сградата на Националния институт на
правосъдието - гр. софия, ул.
№ 14, Учебно
информационен център, като за целта кандидатът
а да се яви на
посоченото място петнадесет минути по-рано от,
ения час и да
носи документ за самоличност.
Копие от заповедта да се изпрати на заинтер^
то лице с писмо с
обратна разписка.
Копие от заповедта да се връчи на чл<
а Комисията и на
сектор „Човешки ресурси“ - за сведение и из!
.Заповедта да бъде публикувана в ]
аницата на
и
поставена на информационното табло до/
^сектор „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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