РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ЗАПОВЕД
№ РД-08-5860
гр. София, 03.12.2018 г.
Във връзка с решение по протокол № 1 от 22.11.2018 г. на
Комисията за оценяване на кандидатите за съдебни помощници в
Наказателно отделение на СГС, с което до участие във втория етап от
конкурса не е допуснат Светослав Николов - вх. № ЧР-12105/15.11.2018 г., е постъпила жалба от кандидата с вх. № 155991 от
28.11.2018 г. до и.ф. председател на СГС по смисъла на чл. 142, ал. 7
ПАС, без приложени доказателства към нея. Не е представен оригинал
на медицинска бележка, че лицето не се води на диспансерен отчет в
психиатричен кабинет, издадена от изброените в обявата Областни
диспансери за психични заболявания на територията на страната или от
ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД, СБАЛ „Св. Наум“ - IV-ти
километър, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, ОДПЗС - София област на територията на София, каквото е изискването в т. V, т. 8 от
публикуваната обява за конкурса. Съобразявайки изложеното по-горе,
намирам жалбата за неоснователна. Не са налице предпоставки за
допускането на кандидата до участие в писмения изпит поради
непредставяне на оригинал на изискуемия документ, удостоверяващ, че
лицето не се води на отчет и не страда от психически заболявания,
издаден от изброените в обявата медицински заведения, поради което
НАРЕЖДАМ:
НЕ ДОПУСКАМ до участие във втория етап от конкурса за
длъжността „съдебен помощник“ в Наказателно отделение на СГС писмен изпит - СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ - вх. № ЧР-12-105/15.11.2018 г.
Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованото лице с писмо
с обратна разписка.
Копие от заповедта да се връчи на членовете на Комисията; отдел
„Информационно обслужване и статистика“ и на сектор „Човешки
ресурси“ - за сведение и изпълнение.
Заповедта да бъде публикувана в интернет страницата на СГС и
поставена на информационното та
зктор „Човешки
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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