РЕП У БЛ И К А БЪ ЛГА РИ Я
СО Ф И Й С К И ГРА ДСКИ СЪД

ПРОТОКОЛ
№2

19.04.2019 г.

Днес, 19.04.2019 г., в 10.30 часа в Конферентната зала в сградата на
Съдебната палата 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
проведе събеседване с явилите се кандидати за длъжността
„счетоводител“.
С протокол № 1 от 01.04.2019 г. Комисията бе допуснала до участие
във втория етап от конкурса „събеседване“ всички 7 кандидати.
Същата констатира, че в обявения час за начало на събеседването
10.30 часа на 19.04.2019 г. се явяват 7 кандидати за длъжността
„счетоводител“, 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. № ЧР-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.

След като извърши проверка на самоличността на участниците в конкурса
Комисията проведе събеседване с всеки един от тях. След преценка степента на
покриване на специфичните изисквания за заемане на длъжността,
мотивираността, квалификацията и личностните качества на кандидатите и
дадените от тях отговори на поставените въпроси членовете на Комисията
поотделно поставиха оценка по шестобалната система за представянето на всеки
един от кандидатите. Съгласно лист за оценка, съставляващ неразделна част от

настоящия протокол, крайната оценка от събеседването се формира като средно
аритметична величина от сбора на оценките на членовете на Комисията. По този
начин бяха получени следните резултати:

№

име и ф ам илия

входящ номер

крайна
оценка
5.97

1

ЕЛЕНА НИКОЛОВА

2

ИВЕЛИНА ВЕНЧЕВА

3

МАРИЯ ЧАНЕВА - ДИКОВА вх. № ЧР-12-43/15.03.2019 г.

4

КРИСТИНКА ИЛИЕВА

вх. № ЧР-12-46/15.03.2019 г.

4.47

5

МАРИЯ КОСТАДИНОВА

вх. № ЧР-12-68/19.03.2019 г.

4

6

ЗОРНИЦА МАНОЛОВА

вх. № ЧР-12-79/20.03.2019 г.

5.60

7

ВАНЯ ХРИСТОВА

вх. № ЧР-12-100/21.03.2019 г.

4

вх. № ЧР-12-1/01.03.2019 г.
вх. № ЧР-12-13/08.03.2019 г.

4.70
6

Въз основа на крайните оценки и на основание чл. 144, ал. 1 от Правилника за
администрацията в съдилищата Комисията

РЕШИ:
I. КЛАСИРА кандидатите за длъжността „счетоводител“ в Софийски градски
съд в следния ред:
1. Мария Чанева-Дикова - вх. № ЧР-12-43/15.03.2019 г. - оценка 6
2. Елена Николова - вх. № ЧР-12-1/01.03.2019 г. - оценка 5.97
3. Зорница Манолова - вх. № ЧР-12-79/20.03.2019 г. - оценка 5.60
4. Ивелина Венчева - вх. № ЧР-12-13/08.03.2019 г. - оценка 4.70
5. Кристинка Илиева - вх. № ЧР-12-46/15.03.2019 г. - оценка 4.47
6. Ваня Х р и сто ва-вх . № ЧР-12-100/21.03.2019 г - оценка 4
6. Мария Костадинова - вх. № ЧР-12-68/19.03.2019 г. - оценка 4
II.
Комисията предоставя на председателя на Софийски градски съд настоящия
протокол и документите на класираните на 1-во и 2-ро място кандидати - Мария
Чанева-Дикова и Елена Николова, като предлага със същите на основание чл. 145
ПАС да бъде сключено споразумение.
Класираните кандидати са длъжни да постъпят на работа в сроковете,
предвидени в чл. 96, ал. 2 КТ.
1000 София, буя. "Витоша” №2, тая. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 98137 40;
а

e-mail: cabiaet@sgs.jHsfice.bg

III. На основание чл. 144, ал. 2 ПАС настоящият протокол да се публикува на
интернет-страницата на СГС и да бъде съобщено на участниците в него в 3дневен срок от днес, както и да бъде поставен на информационното табло до стая
№ 67 - сектор „Човешки ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
IV. Оригиналът на настоящия протокол да се съхранява в сектор
„Административна дейност и пресслужба“.

Председател: /п/
/Даниела Илиева/

Членове: 1. /п/
/Анна Радева/

2. /п/
/Красимира Г орянова/

1000 София, бул "Витоша53№2 тел. централа: /02/ 9219 88: факс /02/ 98137 40:
e-mail: cabiBet@sgs.jasice.bg

