РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПРОТОКОЛ
№1
29.01.2018 г.
Днес, 29.01.2018 г., определената със заповед № РД-18-51 от
04.01.2018 г. на и.ф. председател на Софийски градски съд Комисия за
оценяване на кандидатите за съдебни помощници в Гражданско отделение
- първоинстанционни състави, Гражданско отделение —въззивни състави и
Търговско отделение на СГС в състав:
Председател: съдия Татяна Костадинова
Членове: 1. съдия Валерия Братоева
2. съдия Петър Л. Сантиров
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността
„съдебен помощник“, прецени дали са представени всички необходими
документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и
специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен помощник“,
посочени в обявата, на основание чл. 142 от Правилника за
администрацията в съдилищата,

РЕШИ:
I.
ДОПУСКА до участие във втория етап от конкурса „писмен изпит“
следните кандидати за съдебни помощници в Гражданско отделение първоинстанционни състави, Гражданско отделение —въззивни състави и
Търговско отделение:
1. Мария-Десислава Станимирова Стаева - вх. № ЧР-12-3/03.01.2018 г.;
2. Георги Николаев Генчев - вх. № ЧР-12-6/08.01.2018 г.
3. Славена Галинова Койчева - вх. № ЧР-12-8/08.01.2018 г.
4. Катрин Иванова Найденова - вх. № ЧР-12-09/09.01.2018 г.
5. Христо Руменов Митев —вх. № ЧР-12-10/09.01.2018 г.
6. Анита Христова Велева - вх. № ЧР~ 12-13/10.01.2018 г.
7. Десислава Василева Димитрова - вх. № ЧР-12-15/10.01.2018 г.
8. Мануела Илиянова Мануилова - вх. № ЧР-12-17/11.01.2018 г.
9.

Иван Валентинов Вълков - вх. № ЧР-12-18/11.01.2018 г.

10. Стефка Иванова Пелтекова - вх. № ЧР-12-24/12.01.2018 г.
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11. Вера Димитрова Димитрова - вх. № ЧР-12-27/15.01.2018 г.
12. Ваня Василева Панова - вх. № ЧР-12-28/15.01.2018 г.
13. Вероника Стелиянова Андреева - вх. № ЧР-12-30/15.01.2018 г.
14. Кристилиана Иво Маринова - вх. № ЧР-12-32/15.01.2018 г.
15. Ива Христова Христова - вх. № ЧР-12-33/15.01.2018 г.
16. Моника Валериева Данова - вх. № ЧР-12-36/15.01.2018 г.
17. Мария Христова Иванова - вх. № ЧР-12-37/15.01.2018 г.
18. Велислава Пламенова Вачкова - вх. № ЧР-12-40/15/012018 г.
19. Десислава Йорданова Йорданова - вх. № ЧР-12-41/16.01.2018 г.
20. Димитър Петров Тодоров - вх. № ЧР-12-42/16.01.2018 г.
21. Симона Василева Иванова - вх. № ЧР-12-44/16.01.2018 г.
22. Ина Наскова Бончева - вх. № ЧР-12-47/16.01.2018 г.
23. Красимир Веселинов Аврамов - вх. № ЧР-12-52/16.01.2018 г.
24. Николай Димитров Терзиев - вх. № ЧР-12-54/16.01.2018 г.
25. Даниел Евгениев Златков- вх. № ЧР-12-56/16.01.2018 г.
26. Николай Христов Христов —вх. № ЧР-12-59/17.01.2018 г.
27. Кристиян Чавдаров Симеонов - вх. № ЧР-12-60/17.01.2018 г.
28. Михаила Руменова Чобанска - вх. № ЧР-12-64/17.01.2018 г.
29. Изабела Илиянова Стоянова - вх. № ЧР-12-65/17.01.2018 г.
30. Юлиана Венцеславова Стаменова - вх. № ЧР-12-66/17.01.2018 г.
31. Петър Христов Петров —вх. № ЧР-12-67/17.01.2018 г.
32. Петър Стаменов Генов - вх. № ЧР-12-68/17.01.2018 г.
33. Юлиана Иванова Толева - вх. № ЧР-12-72/18.01.2018 г.
34. Елена Георгиева Николчова - вх. № ЧР-12-74/18.01.2018 г.
35. Йоана Стефанова Лозанова-Паланкова - вх. № ЧР-12-75/18.01.2018г.
36. Стелияна Иванова Златева - вх. № ЧР-12-76/18.01.2018 г.
37. Мина Цветанова Павлова - вх. № ЧР-12-78/18.01.2018 г.
38. Луиза Цветомирова Гетова - вх. Хе ЧР-12-79/18.01.2018 г.
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39. Цветислава Иванова Стайкова - вх. № ЧР-12-80/18.01.2018 г.
40. Антония Пенчева Стойкова - вх. № ЧР-12-82/18.01.2018 г.
41. Полина Стилиянова Пешева - вх. № ЧР-12-83/18.01.2018 г.
42. Светлана Иванова Кирева - вх. № ЧР-12-85/18.01.2018 г.
43. Калоян Красимиров Ковашки - вх. № ЧР-12-86/18.01.2018 г.
44. Елена Иванова Генчева - вх. № ЧР-12-88/18.01.2018 г.
45. Ина Давидова Велева - вх. № ЧР-12-89/18.01.2018 г.
46. Явор Цеков Захариев - вх. № ЧР-12-91/18.01.2018 г.
47. Катерина Иванова Тачева - вх. № ЧР-12-94/19.01.2018 г.
48. Йорданка Георгиева Ганчева - вх. № ЧР-12-95/19.01.2018 г.
49. Георги Йорданов Георгиев - вх. № ЧР-12-97/19.01.2018 г.
50. Лалка Илиева Илиева - вх. № ЧР-12-98/19.01.2018 г.
51. Стефани Валентинова Моллова - вх. № ЧР-12-99/19.01.2018 г.
52. Мариана Кирилова
100/19.01.2018 г.

Палазова-Димитрова

-

вх.

№

ЧР-12-

53. Катя Красимирова Георгиева - вх. № ЧР-12-102/19.01.2018 г.
54. Владислава Добринова Тончева - вх. № ЧР-12-103/19.01.2018 г.
55. Стела Любчева Димитрова —вх. № ЧР-12-105/19.01.2018 г.
56. Кристина Георгиева Генова - вх. № ЧР-12-106/19.01.2018 г.
57. Станислав Николов Колев - вх. № ЧР-12-108/19.01.2018 г.
58. Анелия Иванова Иванова - вх. № ЧР-12-110/19.01.2018 г.
59. Боряна Иванова Богданова - вх. № ЧР-12-112/19.01.2018 г.
60. Светлозар Димитров Димитров - вх. № ЧР-12-114/19.01.2018 г.
61. Кристина Пламенова Митева —вх. № ЧР-12-115/19.01.2018 г.
Писменият изпит ще се проведе на 24.02.2018 г. /събота/ от 09.00
часа в сградата на Националния институт на правосъдието - гр. София, ул.
„Екзарх Йосиф“ № 14, в зала № 32 на етаж 3 и зала № 42 на етаж 4, като за
целта кандидатите следва да се явят на посоченото място не по-късно
от 08.30 часа. Продължителността на писмения тест ще бъде 4
астрономически часа.
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Регистрацията за участие се извършва чрез документ за
самоличност преди началото на писмения тест. По време на изпита не
се разрешава държането и ползването на мобилен телефон.
Кандидатите биха могли да ползват нормативни актове, в случай че
разполагат с такива. Писмените работи ще са анонимни.
Писменият тест ще съдържа въпроси от отворен и затворен тип /с
един верен отговор/, като сборът от точките, получени за верен отговор, ще
бъде приравнен на оценка по шестобалната система. Отговорите на
въпросите от отворен тип ще бъдат оценявани от всеки член на Комисията
до максимално определен брой точки съобразно посочените по-долу
критерии.
Критериите за оценяване на писмените работи, приети от Комисията,
са следните:
езикова култура;
умения за използване на юридически език;
познаване на нормативната уредба по съответната материя;
познаване на задължителната съдебна практика;
умения за правен анализ;
умения за правно аргументиране
До третия етап от конкурса - устен изпит ще бъдат допуснати
кандидатите, получили оценка над 5.00 от проведения писмен изпит.
II.
НЕ ДОПУСКА до участие във втория етап от конкурса „писмен
изпит“ следните кандидати за съдебни помощници:
1. Никола Дельов Тодев - вх. № ЧР-12-11/09.01.2018 г. - не е
попълнена част Г от заявлението за кандидатстване за работа;
медицинската справка от Центъра за психично здраве е с дата
30.08.2017 г., необходима е актуална такава;
2. Димитър Пламенов Павлов —вх. № ЧР-12-3 9/15.01.2018 г. —средният
успех от следването и държавните изпити е под изискуемия
минимум;
3. Виолета Здравкова Ангелова — вх. № ЧР-12-61/17.01.2018 г. —
средният успех от следването и държавните изпити е под изискуемия
минимум;
4. Михаил Михайлов Караколев — вх. № ЧР-12-92/18.01.2018 г. средният успех от следването и държавните изпити е под изискуемия
минимум;
5. Христо Атанасов Барбов - вх. № ЧР-12-117/23.01.2018 г. - средният
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успех от следването и държавните изпити е под изискуемия
минимум.
Съобразно чл. 142, ал. 7 ПАС, в 7-дневен срок от обявяване на
списъците недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до
административния ръководител на Софийски градски съд, ведно с
доказателства за наличието на предпоставки за допускането им до
участие.
Жалбата не спира конкурсната процедура.
Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в писмения
изпит кандидати да бъдат публикувани в интернет страницата на СГС и
поставени на информационното табло до стая № 67 - сектор „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.

Председател: /п/
/Татяна Костадинова/

Членове: 1. /п/
/Валерия Братоева/

2. /п/
/Петър JL Сантиров/
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