РЕП У БЛ И КА БЪ ЛГА РИ Я
СО Ф И Й С К И ГРА ДСКИ 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 „счетоводител“ в Софийски
градски съд в състав:
Председател: Даниела Илиева - съдебен администратор
Членове: 1. Анна Радева - административен секретар
2. Красимира Горянова - главен счетоводител
след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността
„счетоводител“, 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,

РЕШИ:
ДО П У СКА до участие във втория етап от конкурса „събеседване“
всички кандидати за длъжността „счетоводител“ в Софийски градски съд,
както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЕЛЕНА НИКОЛОВА с вх. № ЧР-12-1/01.03.2019 г.
ИВЕЛИНА ВЕНЧЕВА с вх. № ЧР-12-13/08.03.2019 г.
МАРИЯ ЧАНЕВА - ДИКОВА с вх. № ЧР-12-43/15.03.2019 г.
КРИСТИНКА ИЛИЕВА с вх. № Ч Р-12-46/15.03.2019 г.
МАРИЯ КОСТАДИНОВА с вх. № ЧР-12-68/19.03.2019 г.
ЗОРНИЦА МАНОЛОВА с вх. № ЧР-12-79/20.03.2019 г.
ВАНЯ ХРИСТОВА с вх. № ЧР-12-100/21.03.2019 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 19 април
2019 г. /петък/ от 10.30 часа в Конферентната зала в сградата на
Съдебната палата, ет. 1, като за целта кандидатите следва да се явят на
посоченото място не по-късно от 10.15 часа и да носят документ за
самоличност.

Списъкът с допуснатите до участие в събеседването кандидати 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/
/Даниела Илиева/
Членове: 1. /п/
/Анна Радева/
2. /п/
/Красимира Г орянова/
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