РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПРОТОКОЛ
№3

26.07.2017 г.
Днес, 26.07.2017 г., в 10.30 часа, в зала № 73 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
проведе събеседване с явилите се кандидати за длъжността „съдебен секретар“.
От допуснатите с протокол № 2 от 25.07.2017 г. на Комисията за оценяване
на кандидатите за длъжността „съдебен секретар“, се явиха:
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-12-30/23.06.2017 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.

След като извърши проверка на самоличността на участниците в
конкурса Комисията проведе събеседване. След преценка степента на
покриване на специфичните изисквания за заемане на длъжността,
мотивираността, квалификацията и личностните качества на кандидатите и
дадените от тях отговори на поставените въпроси, членовете на Комисията
поставиха оценка по шестобалната система за представянето им. Съгласно
лист за оценка, съставляващ неразделна част от настоящия протокол,
крайната оценка се формира като средно аритметична величина от сбора на
оценката от писмения изпит и оценката от събеседването. По този начин се
получиха следните резултати:

ИМЕ НА КАНДИДАТ

№

Оценка от
писмения изпит

Оценка от
събеседването

КРАЙНА
ОЦЕНКА

1

Таня Стоянова Георгиева

6.00

6.00

6 .0 0

2

Диана Стойчева Борисова

6.00

6.00

6 .00

3

Диляна Николаева Цветкова

6.00

6.00

6.00

4

Милена Иванова Кюркчиева

5.50

6.00

5.75

5 Ваня Христова Гаджева

5.00

5.40

5.20

6 Весела Алексова Венева

4.75

5.00

4.87

Въз основа на оценките и на основание чл. 159 от Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и
апелативни съдилища Комисията
Р Е ШИ :
КЛАСИРА на обявените свободни работни места в конкурса за
длъжността „съдебен секретар” в Софийски градски съд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТАНЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИАНА СТОЙЧЕВА БОРИСОВА
ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА
МИЛЕНА ИВАНОВА КЮРКЧИЕВА
ВАНЯ ХРИСТОВА ГАДЖЕВА
ВЕСЕЛА АЛЕКСОВАВЕНЕВА

На основание чл.160, ал.1 ПАРОАВАС Комисията предоставя на
административния ръководител и председател на Софийски градски съд
настоящия протокол ведно с документите на класираните.
Настоящият протокол да се публикува на интернет-страницата на
СГС и да бъде съобщено на участниците в него в 3-дневен срок от днес,
както и да бъде поставен на информационното табло до стая № 67 - сектор
„Човешки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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Некласираните кандидати могат да получат оригиналите на
представените документи от сектор „Човешки ресурси“, ет. 1, стая № 67 в
рамките на работното време.
Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява в сектор
„Административна дейност и пресслужба“.

Председат<
/Де<

:ва/

/Даниела Илиева/
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