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РЕП У БЛ И К А БЪ Л ГА РИ Я
С О 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 „касиер“ 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
„касиер“, 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 „касиер“ в Софийски градски съд, както
следва:
1. АНЕЛИЯ КОЛАРОВА с вх. № ЧР-12-6/07.03.2019 г.
2. ИВЕЛИНА ВЕНЧЕВА с вх. № ЧР-12-14/08.03.2019 г.
3. ГЕРГАНА МИРОНОВА с вх. № Ч Р-12-18/11.03.2019 г.
4. ХРИСТИНА БУДЖАНСКА с вх. № ЧР-12-30/13.03.2019 г.
5. БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА с вх. № ЧР-12-35/14.03.2019 г.
6. ГЕРГАНА. ПИРИШАНЧИНА с вх. № ЧР-12-36/14.03.2019 г.
7. ВЕЛИСЛАВА БОЖИЛОВА с вх. № Ч Р-12-51/15.03.2019 г.
8. МАРИЯ КОСТАДИНОВА с вх. № ЧР-12-69/19.03.2019 г.
9. МАРГИТА СИМЕОНОВА с вх. № ЧР-12-86/20.03.2019 г.
10. ДИАНА КОНСТАНТИНОВА с вх. № ЧР-12-88/20.03.2019 г.
11. СТЕЛА КРЪСТЕВА с вх. № ЧР-12-108/25.03.2019 г.
12. АНКА ИЛИЕВА с вх. № ЧР-12-119/25.03.2019 г.
13. ДИМИТРИНА ИЛИЕВА с вх. № ЧР-12-128/25.03.2019 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 април
2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на Съдебната палата,
Софийски градски съд, ет. 1, зала № 73, като за целта кандидатите
следва да се явят на посоченото място не по-късно от 09.45 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/

1000 София, буж. "Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88: факс /02/ 981 37 40:
e-mail: cabmet@sgs.justice.bg

