
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

П Р О Т О К О Л
№3  

19.02.2020 г.

Днес, 19.02.2020 г., определената със Заповед № РД-18-6412 от 
31.10.2019 г. на председателя на Софийски градски съд Комисия за 
оценяване на кандидатите за съдебни помощници в СГС в състав ;

Председател : съдия Руси Алексиев
Членове : 1. съдия Стефан Кюркчиев

2. съдия Димана Йосифова,

се събра, за да обобщи резултатите от проведения устен изпит на 
явилите се кандидати за длъжността „съдебен помощник“ и да обяви 
крайното класиране.

С протокол № 2 от 05.02.2020 г.. Комисията бе допуснала до з^астие 
в третия етап от конкурса „устен изпит“ 12 кандидати.

Изпитът се проведе на 18.02.2020 г., вторник, от 10.30 часа, в зала № 
73, ет. 1 на Софийски градски съд.

Явиха се следните кандидати за съдебни помощници в СГС :
1. Димитър Тодоров, с вх. № ЧР-12-28/20.11.2019 г. ;
2. Деница Митева, с вх. № ЧР-12-27/20.11.2019 г . ;
3. Бетина Бошнакова, с вх. № ЧР-12-42/21.11.2019 г. ;
4. Радка Славчева, с вх. № ЧР-12-43/21.11.2019 г . ;
5. Силвена Генова, с вх. № ЧР-12-55/22.11.2019 г . ;
6. Михаил Драгнев, с вх. № ЧР-12-32/20.11.2019 г . ;
7. Ивета Петрова, с вх. № ЧР-12-60/22.11.2019 г . ;
8. Яна Борисова, с вх. № ЧР-12-33/20.11.2019 г . ;
9. Вайанда Илиева, с вх. № ЧР-12-77/27.11.2019 г . ;
Ю.Диана Блатева, с вх. № ЧР-12-94/28.11.2019 г. ;
11.Мина Павлова, с вх. № ЧР-12-64/25.11.2019 г.

Не се яви един от допуснатите до устен изпит кандидати, а именно :
1. Михаела Тюфекчиева, с вх. № ЧР-12-5/08.11.2019 г.

След като извърши проверка на самоличността на участниците в 
конкурса. Комисията проведе събеседване с всеки един от тях. След 
преценка степента на професионална подготовка на кандидатите, а



именно : познаване на нормативната уредба и задължителната съдебна 
практика в съответната област, умения за правен анализ и правно 
аргументиране и с оглед мотивираността, квалификацията и способностите 
на кандидатите, членовете на Комисията поставиха оценка по 
шестобалната система за представянето на всеки един от тях. Съгласно 
лист за оценка, съставляващ неразделна част от настоящия протокол, 
крайната оценка се формира като средно аритметична величина от сбора 
точки, получени от кандидата на писмения изпит, преобразувани в оценка 
по шестобалната система, с точност до десетици, и оценката от устния 
изпит.

№ Три имена на кандидата Оценка/ 
брой точки 

от писмения 
изпит

Обща оценка от 
устния изпит

Крайна
оценка

1 Димитър Тодоров Много добър 
46 точки /4.60/

Добър
4.06

Добър
4.33

2 Деница Митева Много добър 
45 точки /4.50/

Добър
4.00

Добър
4.25

3 Бетина Бошнакова Много добър 
48 точки /4.80/

Много добър 
4.83

Много добър 
4.82

4 Радка Славчева Много добър 
47 точки /4.70/

Добър
4.33

Много добър 
4.51

5 Силвена Г енова Много добър 
52 точки /5.20/

Много добър 
5.43

Много добър 
5.31

6 Михаил Драгнев Много добър 
45 точки /4.50/

Отличен
5.80

Много добър 
5.15

7 Ивета Петрова Много добър 
45 точки /4.50/

Отличен
5.70

Много добър 
5.10

8 Яна Борисова Много добър 
48 точки /4.80/

Много добър 
4.73

Много добър 
4.76

9 Вайанда Илиева Много добър 
45 точки /4.50/

Отличен
5.56

Много добър 
5.03

10 Диана Блатева Много добър 
45 точки /4.50/

Много добър 
4.53

Много добър 
4.52

11 Мина Павлова Много добър 
45 точки /4.50/

Много добър 
4.63

Много добър 
4.56

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

Р Е Ш И :
I. КЛАСИРА кандидатите за длъжността „съдебен помощник“ в 

Софийски градски съд в следния ред :

1. Силвена Генова -  вх. № ЧР-12-55/22.11.2019 г .-  оценка Много добър 5.31

2. Михаил Драгнев - вх. № ЧР-12-32/20.11.2019 г .-  оценка Много добър 5.15

1000 София, буж. ”Внгонш” № 1, тел. /02/' 9219 88; факс /02/' 98137 40;

e-maii; cabhet@sfs,iistfce.l^



3. Ивета Петрова -  вх. № ЧР-12-60/22.11.2019 г .- оценка Много добър 5.10

4. Вайанда Илиева -  вх. № ЧР-12-77/27.11.2019 г .-  оценка Много добър 5.03

II. Комисията предоставя на председателя на Софийски градски 
съд настоящия протокол и документите на класираните от 1-во до 4-то 
място кандидати -  Силвена Генова, Михаил Драгнев, Ивета Петрова и 
Вайанда Илиева.

Тъй като всички останали кандидати получиха крайна конкурсна 
оценка по -  ниска от много добър 5.00, Комисията предлага на 
председателя на Софийски градски съд да сключи споразумение, по реда 
на чл. 145 от Правилника за администрация в съдилищата, само с 
кандидатите, получили крайна конкурсна оценка от конкурса много добър 
5.00 или по -  висока, а именно горепосочените четирима кандидати.

Горното становище на Комисията е изградено при съобразяване на 
високите изисквания и спецификите на работа за длъжността „съдебен 
помощник“ в Софийски градски съд, както и необходимостта от 
качествено и срочно изпълнение на задълженията му, от задълбочени 
правни познания, практически умения и способност за работа в екип. 
Именно поради това. Комисията не счита, че следва да предлага сключване 
на споразумения с кандидатите за „съдебен помощник“ в Софийски 
градски съд, получили крайна конкурсна оценка по -  ниска от много добър 
5.00, независимо че по този начин една от петте щатни бройки за 
длъжността „съдебен помощник“ в Софийски градски съд, за които е 
обявен настоящият конкурс, ще остане незаета.

Класираните кандидати са длъжни да постъпят на работа в 
сроковете, предвидени в чл. 96, ал. 2 КТ.

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 3-дневен 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/
Руси Алексиев

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/
Стефан Кюркчиев

2. /п/^
Димана Йосифова
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