РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ съд

ПРОТОКОЛ
№3
13.03.2018 г.

Днес, 13.03.2018 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 Наказателно отделение
в състав:
Председател: съдия Даниела Борисова
Членове: 1. съдия Вера Чочкова
2. съдия Андрей Ангелов
се събра, за да обобщи резултатите от проведения устен изпит на
явилите се кандидати за длъжността „съдебен помощник“ и да обяви
крайното класиране.
С протокол № 2 от 27.02.2018 г. Комисията бе допуснала до участие в
третия етап от конкурса „устен изпит“ 16 кандидати.
Комисията констатира, че в обявените часове за начало на събеседването
09.00 часа и 14.00 часа на 12.03.2018 г. в зала № 73 на Софийски градски съд,
ет. 1 на Съдебната палата се явяват 15 от общо допуснатите 16 кандидати за
длъжността „съдебен помощник“ в Наказателно отделение на СГС, както
следва:
1. Кристина Пламенова Митева - вх. № ЧР-12-116/19.01.2018 г.
2. Цветислава Иванова С тай кова-вх. № ЧР-12-81/18.01.2018 г.
3. Натали Пламенова Генадиева - вх. № ЧР-12-70/18.01.2018 г.
4. Елена Иванова Генчева - вх. № ЧР-12-87/18.01.2018 г.
5. Мария Димитрова Борисова - вх. № ЧР-12-62/17.01.2018 г.
6. Михаила Руменова Чобанска - вх. № ЧР-12-63/17.01.2018 г.
7. Иван Димитров Димитров - вх. № ЧР-12-21/11.01.2018 г.
8. Георги Кирилов Пащалиев - вх. № ЧР-12-51/16.01.2018 г.
9. Богомила Николаева Колева - вх. № ЧР-12-16/11.01.2018 г.
10. Ина Наскова Бончева - вх. № ЧР-12-46/16.01.2018 г.
11. Диляна Славчова Григорова - вх. № Ч Р-12-48/16.01.2018 г.

12. Десислава Василева Димитрова - вх. № ЧР-12-14/10.01.2018 г.
13. Ася Стефанова Стоева - вх. № ЧР-12-20/11.01.2018 г.
14. Стефка Иванова Пелтекова - вх. № ЧР-12-23/12.01.2018 г.
15. Маринела Валентинова Георгиева - вх. № ЧР-12-5/05.01.2018 г.
Не се явява кандидатът Йоана Николаева Такова - вх. № ЧР-1277/18.01.2018 г.
След като извърши проверка на самоличността на участниците в конкурса
Комисията проведе събеседване с всеки един от тях. След преценка степента на
професионална подготовка на кандидатите, а именно: познаване на нормативната
уредба и задължителната съдебна практика в наказателната материя, умения за
правен анализ и правно аргументиране и с оглед мотивираността, квалификацията
и личностните качества на кандидатите, членовете на Комисията поставиха оценка
по шестобалната система за представянето на всеки един от участниците. 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 бяха получени
№

Три имена на кандидата

1

Кристина Пламенова Митева

2

Цветислава Иванова Стайкова

3

Натали Пламенова Генадиева

4

Елена Иванова Генчева

5

Мария Димитрова Борисова

6

Михаила Руменова Чобанска

7

Иван Димитров Димитров

8

Георги Кирилов Пашалиев

9

Богомила Николаева Колева

10

Ина Паскова Бончева

11

Диляна Славчова Григорова

12

Десислава Василева Димитрова

Оценка/
брой точки от
писмения изпит

Обща оценка
от устния
изпит

Крайна
оценка

много добър
/ 21 точки/
отличен
/27 точки/
много добър
/24 точки/
много добър
/21 точки/
много добър
/21 точки/
много добър
/21 точки/
много добър
/21 точки/
много добър
/25 точки/
много добър
/21 точки/
много добър
/22 точки/
много добър
/22 точки/
много добър
/23 точки/

добър
3.50
отличен
5.50
добър
3.70
много добър
5.25
среден
3.00
среден
3.00
много добър
5.00
среден
3.00
много добър
4.50
отличен
5.50
много добър
4.80
много добър
5.20

добър
4.25
отличен
5.75
добър
4.35
много добър
5.13
добър
4.00
добър
4.00
много добър
5.00
добър
4.00
много добър
4.75
много добър
5.25
много добър
4.90
много добър
5.10
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13

Ася Стефанова Стоева

14

Стефка Иванова Пелтекова

15

Маринела Валентинова
Г еоргиева

много добър
/21 точки/
много добър
/23 точки/
много добър
/21 точки/

среден
3.00
среден
3.00
среден
3.00

добър
4.00
добър
4.00
добър
4.00

Въз основа на крайните оценки и на основание чл. 144, ал. 1 от Правилника за
администрацията в съдилищата Комисията

Р Е ШИ:
I. КЛАСИРА кандидатите за длъжността „съдебен помощник“ в Наказателно
отделение на Софийски градски съд в следния ред:
1. Цветислава Иванова Стайкова - вх. № ЧР-12-81/18.01.2018 г. - оценка 5.75
2. Ина Нас кова Бончева - вх. № ЧР-12-46/16.01.2018 г. - оценка 5.25
3. Елена Иванова Генчева - вх. № ЧР-12-87/18.01.2018 г. - оценка 5.13
4. Десислава Василева Димитрова - вх. № ЧР-12-14/10.01.2018 г. - оценка 5.10
5. Иван Димитров Димитров - вх. № ЧР-12-21/11.01.2018 г. - оценка 5.00
6. Диляна Славчова Григорова —вх. № ЧР-12-48/16.01.2018 г. - оценка 4.90
II. Комисията предоставя на административния ръководител и председател на
Софийски градски съд настоящия протокол и документите на класираните от 1-во
до 2-ро място кандидати Цветислава Иванова Стайкова и Ина Наскова Бончева,
като предлага със същите на основание чл. 145 ПАС да бъде сключено
споразумение.
Класираните кандидати са длъжни да постъпят на работа в сроковете,
предвидени в чл. 96, ал. 2 КТ.
III. На основание чл. 144, ал. 2 ПАС настоящият протокол да се публикува
на интернет-страницата на СГС и да бъде съобщено на участниците в него в 3дневен срок от днес, както и да бъде поставен на информационното табло до стая
№ 67 - сектор „Човегаки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
IV. Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява в сектор
„Администрация на председателя“.
Председател: /п/
Даниела Борисова
Членове: 1. /п/
Вера Чочкова
2. /п/
Андрей Ангелов
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