РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПРОТОКОЛ
№2

25.07.2017 г.
Днес, 25.07.2017 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“ в СГС
констатира, че на проведения на 25 юли 2017 г. /вторник/ от 09.30 часа в
сградата на Национален институт на правосъдието практически изпит от
допуснатите с протокол № 1 от 10.07.2017 г. на Комисията за оценяване на
кандидатите за длъжността „съдебен секретар“ се явиха следните
кандидати:
1. Милена Иванова Кюркчиева
вх. № ЧР-12-10/14.06.2017 г.
2. Таня Стоянова Георгиева
вх. № ЧР-12-25/22.06.2017 г.
3. Весела Алекова Венева
вх. № ЧР-12-30/23.06,2017 г.
4. Десислава Николаева Димитрова вх. № ЧР-12-37/27.06.2017 г.
5. Ани Даниелова Ковачева
вх. № ЧР-12-47/28.06.2017 г.
6. Диана Стойчева Борисова
вх. Ш ЧР-12-69/03.07.2017 г.
7. Диляна Николаева Цветкова
вх. № ЧР-12-71/04.07.2017 г.
8. Ваня Христова Гаджева
вх. № ЧР-12-74/04.07.2017 г.
Не се явяват:
1. Гергана Недева Иванова
2. Петя Иванова Дамяновска
3. Евгения Стоилова Николова

вх. № ЧР-12-16/20.06.2017 г.
вх. № ЧР-12-63/03.07.2017 г.
вх. № ЧР-12-79/05.07.2017 г.

Продължителността на писмения изпит бе два астрономически часа.
Същият започна в 09.39 ч. и приключи в 11.00 ч. с предаване на работата
на последния кандидат.

С цел осигуряване обективност при оценяването и гарантиране
анонимността на кандидатите, допуснати до участие в практическия изпит
за длъжността „съдебен секретар“, при участието им в конкурсната
надпревара всеки един от тях предаде запечатан голям необозначен плик,
съдържащ работата им, и втори по-малък необозначен запечатан плик,
съдържащ бланка с трите имена на съответния кандидат.
На 25.07.2017 г. Комисията публично пристъпи към отваряне на
пликовете, предадени от кандидатите, в присъствието на Анна Радева —
административен секретар и Снежинка Бояджиева - специалист
административни дейности в сектор „Административна дейност и
пресслужба“. Установиха се 8 броя големи плика. При отварянето на всеки
голям плик, съдържащ тест с отговори, бе поставен фиктивен номер,
идентичен с номера, който бе поставен върху по-малкия запечатан плик и
върху теста на съответния кандидат. Номерацията на всеки комплект
документи следваше поредността на цифрите от 1 до 8. След поставянето
на фиктивния номер, който позволява последващо идентифициране
работата на съответния кандидат, запечатаните малки пликове се
поставиха в големите и се оставиха на съхранение в касата на съда.
Изпитните тестове се предадоха на членовете на Комисията за оценяване.
Комисията реши, че първата част на практическото задание ще носи
общо 10 точки. За втората част - при правилно редактиран текст
кандидатът получава максимум 5 точки, а за всеки правилен отговор на
въпрос от теста кандидатът получава 1 точка.
Сборът от точки беше преобразуван в предварително определени
оценки, както следва:

До 15 точки
15 точки
16 точки
17 точки
18 точки
19 точки
20 точки
21 точки
22 точки
23 точки
24 точки
25 точки
26 точки
27-30 точки

Слаб 2
Среден 3,00
Среден 3,25
Добър 3,50
Добър 3,75
Добър 4,00
Добър 4,25
Много добър 4,50
Много добър 4,75
Много добър 5,00
Много добър 5,25
Отличен 5,50
Отличен 5,75
Отличен 6,00

След идентифициране на изпитните тестове, обозначени с фиктивни
номера от 1 до 8, чрез отваряне на малките пликове, съдържащи бланка с
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трите имена на кандидатите, участниците в конкурсната надпревара
получиха оценка, както следва:

№

Точки
/оценка

вх. №

име, презиме, фамилия

1

Диана Стойчева Борисова

ЧР-12-69/03.07.2017 г.

28.5/6.00

2

ЧР-12-10/14,06.2017 г.

25.75/5.50

3

Милена Иванова Кюркчиева
Десислава Николаева
Димитрова

ЧР-12-37/27.06.2017 г.

14.75/2.00

4

Весела Алекова Венева

ЧР-12-30/23.06.2017 г.

22.75/4.75

5

Ваня Христова Гаджева_______ ЧР-12-74/04.07.2017 г.

23/5.00

6

Диляна Николаева Цветкова

ЧР-12-71/04.07.2017 г.

27.50/6.00

7

Таня Стоянова Георгиева

ЧР-12-25/22.06.2017 г.

29.50/6.00

8

Ани Даниелова Ковачева

ЧР-12-47/28.06.2017 г.

18.75/3.75

Комисията, съобразявайки резултатите от писмения тест и
изпълнението на специфичното изискване за заемане на длъжността
„съдебен секретар“, посочено в обявата, а именно: за да бъдат допуснати
до втория етап от конкурса „събеседване“, кандидатите да са получили
оценка на практическия изпит не по-ниска от 4.50,

РЕШИ:
ДОПУСКА до участие във втория етап от конкурса „събеседване“
следните кандидати за длъжността „съдебен секретар“ в Софийски градски
съд:
1. Диана Стойчева Борисова

ЧР-12-69/03.07.2017 г.

2. Милена Иванова Кюркчиева

ЧР-12-10/14.06.2017 г.

3. Весела Алекова Венева

ЧР-12-3 0/23.06.2017 г.

4. Ваня Христова Гаджева

ЧР-12-74/04.07.2017 г.

5. Диляна Николаева Цветкова

ЧР-12-71/04.07.2017 г.

6. Таня Стоянова Георгиева

ЧР-12-25/22.06.2017 г.

1000 София, бул. ”Вигоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;
e-mail: adm_sgs@scc.bg

НЕ ДОПУСКА до участие във втория етап от конкурса
„събеседване“ следните кандидати за длъжността „съдебен секретар“ в
Софийски градски съд:
1. Десислава Николаева Димитрова
ЧР-12-37/27.06.2017 г.
ЧР-12-47/28.06.2017 г.
2. Ани Даниелова Ковачева
Събеседването с успешно издържалите първия етап от конкурса
кандидати за длъжността „съдебен секретар“ в Софийски градски съд ще
се проведе на 26 юли 2017 г. /сряда/ от 10.30 часа в сградата на Съдебната
палата, Софийски градски съд, ет. 1, зала № 73, като за целта
кандидатите следва да се явят на посоченото място не по-късно от
10.15 часа и да носят документ за самоличност.
Настоящият протокол следва да бъде публикуван в интернет
страницата на СГС и поставен на информационното табло до стая № 67 сектор „Човешки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.

Членове:

2.

/Сне

'оловска/
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