
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ съд

П Р О Т О К О Л  
№1

17.09.2021 г.

Днес, 17.09.2021 г., определената със Заповед № РД-08-4994 от
03.09.2021 г. на председателя на Софийски градски съд Комисия за 
оценяване на кандидатите за длъжността „системен администратор“ в 
Софийски градски съд в състав:

след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността 
„системен администратор“, 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

ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността „системен 
администратор“ в Софийски градски съд следните кандидати:

Практическият изпит (писмен тест) ще се проведе на 12 октомври 
2021 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала № 73, в сградата на Съдебната 
палата, етаж 1, кандидатите следва да се явят на посоченото място не по- 
късно от 13:50 часа, като носят със себе си документ за самоличност и син 
химикал. Писменият тест ще бъде анонимен с продължителност 2 (два) 
астрономически часа.

По време на изпита не се разрешава държането и ползването на мобилен 
телефон, както и напускане на залата преди приключване на изпита.

Председател: Даниела Илиева -  съдебен администратор на СГС 
Членове: 1. Кристиян Михайлов -  началник отдел „ИОС“

2. Радослава Вълкова -  системен администратор

Р Е ШИ:

1. Свилен Арсов -вх . № ЧР-12-1/16.08.2021 г.
2. Иван Арсов -  вх. № ЧР-12-2/16.08.2021 г.
3. Женя Иванова -  вх. № ЧР-12-4/31.08.2021 г.



До третия етап от конкурса -  „събеседване“ ще бъдат допуснати 
кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на практическия изпит.

НЕ ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността 
„системен администратор“ в Софийски градски съд следните кандидати:

1. Анелия Стоянова — вх. № ЧР-12-3/25.08.2021 г. -  кандидатът 
не отговаря на минималните и специфични изисквания за 
заемане на длъжността, а именно: висше образование с 
компютърна насоченост и професионален опит от 3 години; 
представените медицински документи -  оригинал на 
медицинско свидетелство и оригинал на документ, 
удостоверяващ, че лицето не се води на учет и не страда от 
психически заболявания са издадени през 2017 г.

2. Евелина Будинова -  вх. № ЧР-12-5/02.09.2021 г. -  
кандидатът не отговаря на минималните и специфични 
изисквания за заемане на длъжността, а именно: висше 
образование с компютърна насоченост и професионален опит 
от 3 години;

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 представят доказателства 
за наличието на предпоставки за допускане до участие. Административният 
ръководител на СГС се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не 
спира конкурсната процедура.

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. 1 на Съдебната палата.
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