р е п у б л и к а БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ съд

ПРОТОКОЛ
№ 1
01.04.2019 г.
Днес, 01.04.2019 г., определената със Заповед № РД-18-1924 от 22.03.2019 г.
на председателя на Софийски градски съд Комисия за оценяване на кандидатите
за длъжността „съдебен секретар“ в Софийски градски съд в състав:
Председател: Съдия Стефан Кюркчиев
Членове:
1. Даниела Илиева - съдебен администратор на СГС
2. Снежана Цоловска - началник служба „Съдебни секретари“
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността „съдебен
секретар“, прецени дали са представени всички необходими документи и дали те
удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за
заемане на длъжността, посочени в обявата, на основание чл. 142 от Правилника
за администрацията в съдилищата,

Р ЕШИ:
ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността „съдебен
секретар“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1. Йоана Петрова - вх. № ЧР-12-8/07.03.2019 г.
2. Татяна Щерева - вх. № ЧР-12-27/13.03.2019 г.
3. Борислава Димитрова - вх. № ЧР-12-34/14.03.2019 г.
4. Албена Ламбева-Спасова - вх. № ЧР-12-48/15.03.2019 г.
5. Емилия Кривачкова - вх. № ЧР-12-49/15.03.2019 г.
6. Диана Любомирова - вх. № ЧР-12-62/18.03.2019 г.
7. Милена Йорданова - вх. № ЧР-12-65/18.03.2019 г.
8. Нели Първанова - вх. № ЧР-12-81/20.03.2019 г.
9. Диана Константинова - вх. № ЧР-12-90/20.03.2019 г.
10. Елеонора Петрова - вх. № ЧР-12-99/21.03.2019 г.
11. Надежда Игнатова - вх. № ЧР-12-102/21.03.2019 г.
12. Мая Симеонова - вх. № ЧР-12-103/21.03.2019 г.

13.Славка Димитрова - вх. № ЧР-12-105/22.03.2019 г.
14. Албена Борисова - вх. № ЧР-12-106/22.03.2019 г.
15. Елена Чаушева - вх. № ЧР-12-111/25.03.2019 г.
16. Калина Петрова - вх. № ЧР-12-115/25.03.2019 г.
17. Христина Цветкова - вх. № ЧР-12-116/25.03.2019 г.
18. Павлина Петкова - вх. № ЧР-12-123/25.03.2019 г.
19. Димитрина Илиева - вх. № ЧР-12-126/25.03.2019 г.
20. Габриела Владова-Боботилова - вх. № ЧР-12-129/25.03.2019 г.
21. Елена Дойчева - вх. № ЧР-12-140/27.03.2019 г.
Практическият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе на 19 април 2019
г. /петък/ в сградата на Националния институт на правосъдието - гр.София, ул.
„Екзарх Йосиф“ № 14, Учебно информационен център, както следва:
-

от 09.30 часа за кандидатите от № 1 до № 15 включително;
от 12.30 часа за кандидатите от № 16 до № 21 включително.

Кандидатите следва да се явят на посоченото място петнадесет минути по-рано
от обявените часове и да носят документ за самоличност.
Н Е ДОП УСКА до участие в практическия изпит за длъжността „съдебен
секретар“ в Софийски градски съд следните кандидати:
1. Гюлбин Хаджимустафова - вх. № ЧР-12-94/21.03.2019 г. - не е
коректно попълнена декларацията по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ.
Съобразно чл. 142, ал. 7 ПАС, в седемдневен срок от обявяването на списъците
недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния
ръководител на СГС, с която да предоставят доказателства за наличието на
предпоставки за допускане до участие. Административният ръководител на СГС
се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната
процедура.
Източници за подготовка на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността
„съдебен секретар“ :
>
>
>
>

Закон за съдебната власт;
Правилник за администрацията в съдилищата;
Гражданско процесуален кодекс;
Наказателно процесуален кодекс.
1000 София, бул. "Витоша” }i°2, тел. централа: /02/ 9219 8 8 ; факс ’02/ 981 37 40;
e-mail; cabinet^sgs.justice.bg
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Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в практическия изпит
кандидати да бъдат публикувани в интернет страницата на СГС и поставени на
информационното табло до стая № 67 - сектор „Човешки ресурси“, ет. I на
Съдебната палата.
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