РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ с ъ д

ПРОТОКОЛ
№2

09.01.2019 г.
Днес, 09.01.2019 г., определената със Заповед № РД-18-5 53 5 от
08.11.2018 г. на и.ф. председател на Софийски градски съд Комисия за
оценяване на кандидатите за съдебни помощници в Наказателно отделение
в състав:
Председател: Съдия Виолета Магдалинчева
Членове: 1. Съдия Анелия Щерева
2. Съдия Николай Николов
констатира, че на проведения на 15 декември 2018 г. /събота/ от
09.00 часа в сградата на Националния институт на правосъдието писмен
изпит за длъжността „съдебен помощник“ в Наказателно отделение на СГС
са се явили 61 от допуснатите до участие 70 кандидати. Не са се явили
девет кандидати - Атанас Мишев с вх. N° ЧР-12-87/15.11.2018 г.; Лидия
Пенева - Стоилова с вх. № ЧР-12-109/16.11.2018 г.; Мария Еленкова с вх.
N° ЧР-12-58/13.11.2018 г.; Нанси Дахабре с вх. N° ЧР-12-15/01.11.2018 г.;
Петя Василева с вх. N° ЧР-12-94/15.11.2018 г.; Полина Кривчева с вх. N°
ЧР-12-71/14.11.2018 г.; Ралица Илиева с вх. N° ЧР-12-130/16.11.2018 г.;
Росица Павлевска с вх. N° ЧР-12-72/14.11.2018 г.; Яна Владимирова Панова с вх. N° ЧР-12-19/02.11.2018 г.
На основание Заповед N° РД-08-5860 от 03.12.2018 г. на и.ф.
председател на СГС, след обжалване по реда на чл. 142, ал. 7 ПАС до
участие във втория етап от конкурса „писмен изпит“ не е допуснат
кандидатът Светослав Николов с вх. N° ЧР-12-105/15.11.2018 г.
Заповед N° РД-08-5860 от 03.12.2018 г. на и.ф. председател на СГС е
приложена като неделима част от протокол N° 1 от 22.11.2018 г.
Не е постъпила жалба от недопуснатия до участие в писмения изпит
кандидат Божидар Кирилов с вх. N° ЧР-12-8/26.10.2018 г.
Писменият изпит продължи четири астрономически часа. С цел
осигуряване обективност при оценяването и гарантиране анонимността на
кандидатите за съдебни помощници при участието им в конкурсната
надпревара всеки един от тях предаде запечатан голям необозначен плик,
съдържащ тест с отговори и чернова, в случаите на ползване на такава, и
втори по-малък необозначен, запечатан плик, съдържащ бланка с трите
имена на съответния кандидат.

На 17.12.2018 г. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете,
предадени от кандидатите. Установиха се 61 броя големи пликове. При
отварянето на всеки голям плик, съдържащ тест с отговори и по-малък,
запечатан плик с бланка с имената на кандидата, се номерираха
последователно с една и съща цифра /фиктивен номер/ съответният голям
плик с тест и съдържащият се в него малък плик. Номерацията на всеки
комплект документи следваше поредността на цифрите от 1 до 61. След
поставянето на фиктивния номер, който позволява последващо
идентифициране работата на съответния кандидат, изпитните тестове се
прибраха в големите пликове за оценяване от страна на членовете на
Комисията, а запечатаните малки пликове се оставиха на съхранение в
касата на съда.
След като извърши проверка на верността на отговорите на
писмените тестове на кандидатите за длъжността „съдебен помощник“ в
Наказателно отделение всеки един от членовете на Комисията поотделно
постави оценка по шестобалната система за представянето на кандидатите.
След това се пристъпи към идентифициране на изпитните тестове,
обозначени с фиктивни номера от 1 до 61, чрез отваряне на малките
пликове, съдържащи бланка с трите имена на кандидатите.
След като прецени в каква степен резултатите от изпитния тест
покриват приетите от Комисията и публично обявени с протокол № 1 от
22.11.2018 г. критерии за оценка, а именно: езикова култура; умения за
използване на юридически език; познаване на нормативната уредба по
съответната материя; познаване на задължителната съдебна практика;
умения за правен анализ .и умения за правно аргументиране, и
съобразявайки скалата на оценяване с максимален брой 30 точки,
предварително посочена в теста, бяха обобщени следните резултати:
Фиктивен
номер

Три имена на кандидата

Входящ номер

1

Спас Панайотов

вх. № ЧР-12-59/13.11.2018 г.

2

Моника Данова

вх. № ЧР-12-103/15.11.2018 г.

3

Магдалина Трендафилова

вх. № ЧР-12-68/14.11.2018 г.

4

Полина Кръстева

вх. № ЧР-12-112/16.11.2018 г.

5

Цветан Станимиров

вх. № ЧР-12-49/12.11.2018 г.

6

Симеон Петров

вх. №ЧР-12-90/15.11.2018 г.

7

Пламена Николова

вх. № ЧР-12-5/24.10.2018 г.

Оценка
брой точки
среден
/13 точки/
среден
/13 точки/
среден
/11 точки/
среден
/13 точки/
среден
/12 точки/
много добър
/22 точки/
добър
/16 точки/

1000 София. бул. "Витош а’" № 2. тел. централа: /02/ 9219 88: факс /02/ 981 37 40:
e-mail: adm.sgs@ sec.bg

2

8

Стела Димитрова

вх. № ЧР-12-43/12.11.2018 г.

9

Петя 0 . Попова

вх. № ЧР-12-31/08.11.2018 г.

10

Любомир Андонов

вх. № ЧР-12-101/15.11.2018 г.

11

Петя Г. Попова

вх. № ЧР-12-136/19.11.2018 г.

12

Цветомира Г еоргиева

вх. № ЧР-12-6/24.10.2018 г.

13

Явор Лефтеров

вх. № ЧР-12-36/09.11.2018 г.

14

Цветелина Карачева

вх. № ЧР-12-55/13.11.2018 г.

15

Пламена Петкова

вх. № ЧР-12-65/13.11.2018 г.

16

Ниделина Степанова

вх. № ЧР-12-25/08.11.2018 г.

17

Ралица Христова

вх. Ш ЧР-12-83/15.11.2018 г.

18

Христина Атанасова

вх. № ЧР-12-35/09.11.2018 г.

19

Михаела Ралчева

вх. № ЧР-12-122/16.11.2018 г.

20

София Ризова

вх. № ЧР-12-20/02.11.2018 г.

21

Христо Станчев

вх. № ЧР-12-82/14.11.2018 г.

22

Павел Данчев

вх. № ЧР-12-32/08.11.2018 г.

23

Яница Митева

вх. № ЧР-12-51/12.11.2018 г.

24

София Тютюнджиева

вх. №ЧР-12-93/15.11.2018 г.

25

Маринела Георгиева

вх. № ЧР-12-13/01.11.2018 г.

26

Стефан Паров

вх. № ЧР-12-62/13.11.2018 г.

27

Пламен Кучев

вх. № ЧР-12-4/23.10.2018 г.

28

Таня Желязкова

вх. № ЧР-12-27/08.11.2018 г.

29

Любомир Шарков

вх. № ЧР-12-17/02.11.2018 г.

30

Ангелина Станева

вх. № ЧР-12-23/07.11.2018 г.

31

Вержиния Петрова

вх. № ЧР-12-100/15.11.2018 г.

много добър
/24 точки/
отличен
/26 точки/
слаб
/8 точки/
добър
/16 точки/
добър
/18 точки/
много добър
/21 точки/
среден
/14 точки/
среден
/12 точки/
добър
/16 точки/
слаб
19 точки/
слаб
/9 точки/
добър
/18 точки/
много добър
/21 точки/
слаб
/7 точки/
среден
/14 точки/
среден
/13 точки/
много добър
/21 точки/
среден
/15 точки/
среден
/11 точки/
среден
/14 точки/
добър
/17 точки/
много добър
/21 точки/
добър
/16 точки/
среден
/11 точки/
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32

Вероника Иванова

вх. № ЧР-12-106/15.11.2018 г.

33

Деница Кацарска

вх. № ЧР-12-41/12.11.2018 г.

34

Диана Хубенова

вх.№ЧР-12-88/15.11.2018 г.

35

Десислава Сливовска

вх. № ЧР-12-54/13.11.2018 г.

36

Билял Црънгалов

вх. № ЧР-12-76/14.11.2018 г.

37

Елена Иванова

вх. № ЧР-12-131/16.11.2018 г.

38

Виктория Станиславова

вх. № ЧР-12-125/16.11.2018 г.

39

Калина Станчева

вх.№ЧР-12-52/13.11.2018 г.

40

Иво Богоев

вх. № ЧР-12-121/16.11.2018 г.

41

Енчо Биринджиев

вх. № ЧР-12-61/13.11.2018 г.

42

Георги Коджаниколов

вх.№ЧР-12-12/01.11.2018 г.

43

Диляна Григорова

вх. № ЧР-12-60/13.11.2018 г.

44

Елена Златанова

вх. № ЧР-12-114/16.11.2018 г.

45

Димитър Тодоров

вх. № ЧР-12-2/19.10.2018 г.

46

Йоана Такова

вх. № ЧР-12-97/15.11.2018 г.

47

Вили Гаврилова

вх. № ЧР-12-133/16.11.2018 г.

48

Г ергана Павлова

вх. № ЧР-12-45/12.11.2018 г.

49

Иван Димитров

вх. № ЧР-12-34/08.11.2018 г.

50

Антония Якимова

вх.№ЧР-12-16/01.11.2018 г.

51

Вивиан Димитрова

вх. № ЧР-12-96/15.11.2018 г.

52

Диляна Гладнишка

вх. № ЧР-12-110/16.11.2018 г.

53

Боряна Тодорова

вх. № ЧР-12-40/09.11.2018 г.

54

Ася Иванова

вх. № ЧР-12-98/15.11.2018 г.

55

Кирилка Илиева

вх. № ЧР-12-37/09.11.2018 г.

56

Борислава Бориславова

вх. № ЧР-12-69/14.11.2018 г.

много добър
/21 точки/
добър
/17 точки/
много добър
/21 точки/
много добър
/21 точки/
среден
/15 точки/
добър
/17 точки/
много добър
/21 точки/
среден
/13 точки/
среден
/13 точки/
среден
/15 точки/
добър
/19 точки/
отличен
/27 точки/
среден
/12 точки/
среден
/13 точки/
отличен
/26 точки/
среден
/12 точки/
слаб
/8 точки/
среден
/13 точки/
среден
/14 точки/
много добър
/21 точки/
много добър
/22 точки/
слаб
/10 точки/
добър
/16 точки/
слаб
/8 точки/
отличен
/26 точки/
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57

Димитър Караманлиев

вх. № ЧР-12-47/12.11.2018 г.

58

Бианка Илиева - Кирилова вх. № ЧР-12-117/16.11.2018 г.

59

Лилянка Лозанова

вх. № ЧР-12-57/13.11.2018 г.

60

Елисавета Урумова

вх. № ЧР-12-135/16.11.2018 г.

61

Ирина Стоева

вх. № ЧР-12-50/12.11.2018 г.

среден
/13 точки/
много добър
/21 точки/
слаб
/8 точки/
слаб
/8 точки/
среден
/15 точки/

Съобразявайки резултатите от писмения тест и изпълнението на
специфичното изискване за заемане на длъжността „съдебен помощник“,
посочено в обявата, а именно: за да бъдат допуснати до третия етап от
конкурса „устен изпит“, кандидатите да са получили оценка над 5.00, на
основание чл. 142 от Правилника за администрацията в съдилищата
Комисията

РЕШИ:
ДОПУСКА до участие в третия етап от конкурса „устен изпит“
следните кандидати за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС:
1. Симеон Петров с вх. № ЧР-12-90/15.11.2018 г.;
2. Стела Димитрова с вх. № ЧР-12-43/12.11.2018 г.;
3. Петя О. Попова с вх. № ЧР-12-31/08.11.2018 г.;
4. Явор Лефтеров с вх. № ЧР-12-36/09.11.2018 г.;
5. София Ризова с вх. № ЧР-12-20/02.11.2018 г.;
6. София Тютюнджиева с вх. № ЧР-12-93/15.11.2018 г.;
7. Любомир Шарков с вх. № ЧР-12-17/02.11.2018 г.;
8. Вероника Иванова с вх. № ЧР-12-106/15.11.2018 г.;
9. Диана Хубенова с вх. № ЧР-12-88/15.11.2018 г.;
10. Десислава Сливовска с вх. № ЧР-12-54/13.11.2018 г.;
11. Виктория Станиславова с вх. № ЧР-12-125/16.11.2018 г.;
12. Диляна Григорова с вх. № ЧР-12-60/13.11.2018 г.;
13. Йоана Такова с вх. № ЧР-12-97/15.11.2018 г.;
14. Вивиан Димитрова с вх. № ЧР-12-96/15Л 1.2018 г.;
15. Диляна Гладнишка с вх. № ЧР-12-110/16.11.2018 г.;
16. Борислава Бориславова с вх. № ЧР-12-69/14.11.2018 г.;
17. Бианка Илиева - Кирилова с вх. № ЧР-12-117/16.11.2018 г.
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Събеседването с успешно издържалите втория етап от конкурса кандидати
за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС ще включва обсъждане
на правен казус и анализ на съдебната практика и ще се проведе, както следва:
на 19.01.2019 г. /събота/ от 09.30 часа в зала № 32, ет. 3 на Националния
институт на правосъдието за кандидатите от № 1 до № 6 включително от
списъка на допуснатите за участие в третия етап кандидати, и от 13.30 часа за
кандидатите от № 7 до № 10 включително;
на 20.01.2019 г. /неделя/ от 09.30 часа в зала № 32, ет. 3 на Националния
институт на правосъдието за кандидатите от № 11 до № 17 включително от
списъка на допуснатите за участие в третия етап от конкурса кандидати.
Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност.
По време на събеседването могат да бъдат ползвани нормативни актове, в
случай че кандидатите разполагат с такива.
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.

Председател: /п/
Виолета Магдалинчева

Членове: 1./п/
Анелия Щерева

2. /п/
Николай Николов
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