
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 „съдебен деловодител“ в служба „Регистратура“ 
на Софийски градски съд в състав:

Председател: Даниела Илиева -  съдебен администратор на СГС 
Членове: 1. Калина Жабонова -  административен секретар на СГС

2. Юлия Асенова -  началник служба „Регистратура“

след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността 
„съдебен деловодител“ в служба „Регистратура“, 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 „съдебен 
деловодител“ в служба „Регистратура“ на Софийски градски съд следните 
кандидати:

1. Нели Първанова -  вх. № ЧР-12-1/12.08.2021 г.
2. Емилия Кръстева- вх. № ЧР-12-2/13.08.2021 г.
3. Петя Костова -  вх. № ЧР-12-3/13.08.2021 г.
4. Лина Тинчева -  вх. № ЧР-12-4/16.08.2021 г.
5. Веселина Чепишева -  вх. № ЧР-12-6/17.08.2021 г.
6. Снежана Гаджова -  вх. № ЧР-12-7/19.08.2021 г.
7. Таня Иванова-вх. №>ЧР-12-8/19.08.2021 г.
8. Марина Николчева -  вх. № ЧР-12-9/20.08.2021 г.
9. Николай Димитров -  вх. № ЧР-12-10/20.08.2021 г.
10. Спас Абрашев -  вх. № ЧР-12-11/20.08.2021 г.
11. Десислава Георгиева-вх. № ЧР-12-12/23.08.2021 г.
12. Ексения Макнас -  вх. № ЧР-12-13/24.08.2021 г.
13. Маргарита Маринова -  вх. № ЧР-12-14/24.08.2021 г.
14. Ива Недялкова -  вх. № ЧР-12-15/24.08,2021 г.
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15. Симона Димитрова-вх. № ЧР-12-16/25.08.2021 г.
16. Мария Павликянова -  вх. № ЧР-12-17/25.08.2021 г.
17. Ели Димитрова- вх. № ЧР-12-18/26.08.2021 г.
18. Теодора Борисова-вх. № ЧР-12-19/27.08.2021 г.
19. Христина Трифонова -  вх. № ЧР-12-20/27.08.2021 г.
20. Мария Александрова -  вх. № ЧР-12-21/27.08.2021 г.
21. Антоанета Велинова -  вх. № ЧР-12-22/27.08.2021 г.
22. Цвета Пелтекова -  вх. № ЧР-12-23/27.08.2021 г.
23. Ева Янакиева -  вх. № ЧР-12-24/30.08.2021 г.
24. Красимира Стоянова-вх. № ЧР-12-27/01.09.2021 г.
25. Мария Иванова- вх. № ЧР-12-28/01.09.2021 г.
26. Маргарита Йотова -  вх. № ЧР-12-29/01.09.2021 г.
27. Лидия Богоева-вх. № ЧР-12-31/02.09.2021 г.
28. Атанаска Николова -  вх. № ЧР-12-32/02.09.2021 г.
29. Снежанка Цветкова -  вх. № ЧР-12-33/03.09.2021 г.
30. Красимир Русев -  вх. № ЧР-12-35/03.09.2021 г.
31. София Лазарова- вх. № ЧР-12-36/03.09.2021 г.
32. Виолета Александрова -  вх. № ЧР-12-37/03.09.2021 г.
33. Екатерина Каменова -  вх. № ЧР-12-38/03.09.2021 г.
34. Зорница Крумова Николова -  вх. № ЧР-12-39/03.09.2021 г.
35. Радостина Петкова -  вх. № ЧР-12-40/03.09.2021 г.
36. Мартина Станчева -  вх. № ЧР-12-42/07.09.2021 г.
37. Гергана Илова -  вх. № ЧР-12-43/07.09.2021 г.
38. Мелани Йорданова -  вх. № ЧР-12-44/07.09.2021 г.
39. Марияна Василева-вх. № ЧР-12-45/07.09.2021 г.
40. Добринка Димитрова -  вх. № ЧР-12-47/08.09.2021 г.
41. Мартина Трайкова -вх . №ЧР-12-48/08.09.2021 г.
42. Павлина Ангелова -  вх. № ЧР-12-50/09.09.2021 г.
43. Стефани Григорова -  вх. № ЧР-12-51/09.09.2021 г.
44. Виргиния Костадинова -  вх. № ЧР-12-53/09.09.2021 г.
45. Лидия Грозданова- вх. № ЧР-12-54/09.09.2021 г.
46. Хрисимира Драганова -  вх.№ ЧР-12-55/09.09.2021 г.
47. Янка Идакиева -  вх. № ЧР-12-56/09.09.2021 г.
48. Мартина Петкова -  вх. № ЧР-12-58/09.09.2021 г.
49. Мария Славкова-вх. № ЧР-12-59/09.09.2021 г.
50. Ива Соколова -  вх. № ЧР-12-60/10.09.2021 г.
51. Анна Бойкова -  вх. № ЧР-12-61/10.09.2021 г.
52. Ваня Величкова -  вх. № ЧР-12-62/10.09.2021 г.
53. Димитър Мангъров -  вх. Ш ЧР-12-64/10.09.2021 г.

Практическият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на 
Националния институт на правосъдието - гр.София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, 
Учебно информационен център, както следва:

1000 София, буя. "Витоша" Ш 2, тел. дешрала: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;

e-mail: cabmef@sgs.jusfice.bg
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на 06.10.2021 г.

- от 09.30 часа за кандидатите от № 1 до № 11 включително;
- от 12.30 часа за кандидатите от № 12 до № 22 включително;
- от 15.00 часа за кандидатите от № 23 до № 33 включително.

на 07.10.2021 г.

- от 09.30 часа за кандидатите от № 34 до № 43 включително;
- от 12.30 часа за кандидатите от № 44 до № 53 включително.

Кандидатите следва да се явят на посоченото място петнадесет минути по- 
рано от обявените часове и да носят документ за самоличност.

НЕ ДОПУСКА до участие в практическия изпит за длъжността „съдебен 
деловодител“ в служба „Регистратура“ на Софийски градски съд следните 
кандидати:

1. Силвия Григорова -  вх. № ЧР-12-5/16.08.2021 г. -  липсва копие от 
документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

2. Миглена Георгиева -  вх. № ЧР-12-25/30.08.2021 г. -  представена 
първа страница от диплома, без изучавани предмети, от където да се 
направи извода за наличие на компютърна грамотност;

3. Сашка Вълдашка -  вх. № ЧР-12-26/31.08.2021 г. -  липсва копие от 
документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

4. Зоя Чукова — вх. № ЧР-12-30/01.09.2021 г. — липсва дата на 
декларацията по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ;

5. Станислава Николова -  вх.№ ЧР-12-34/03.09.2021 г. — липсва копие 
от документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

6. Антония Янева -  вх. № ЧР-12-41/07.09.2021 г. -  липсва приложение 
№ 2 от посочените в обявата документи, некоректно попълнена 
декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ;

7. Йонита Христова -  вх. № ЧР-12-46/08.09.2021 г. -  липсва копие от 
документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

8. Цветанка Търкаланова -  вх. № ЧР-12-49/09.09.2021 г. -  липсва 
оригинал на медицинско свидетелство;

9. Маргарита Гюргинова -  вх. № ЧР-12-52/09.09.2021 г. -  липсва копие 
от документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

10. Росица Бързашка -  вх. № ЧР-12-57/09.09.2021 г. -  липсва 
приложение №2 от посочените в обявата документи;

11. Гергана Христова -  вх. № ЧР-12-63/10.09.2021 г. -  липсва копие от 
трудова, служебна или осигурителна книжка.

1000 София, буд. "Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 98137 40:

e-mail: cabiiief@sg5.justice.bg
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Съобразно чл. 142, ал. 7 ПАС, в седемдневен срок от обявяването на 
списъците, недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до 
административния ръководител -  председател 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.

Практическият изпит ще се проведе във формата на писмен тест за 
проверка на познанията, относно общата нормативна уредба на съдебната 
власт и работата на съдебната администрация и изпълнение на практическа 
задача за проверка на основни компютърни умения.

Източници за подготовка на кандидатите, допуснати до конкурс за 
длъжността „съдебен деловодител“:

> Закон за съдебната власт;
> Правилник за администрацията в съдилищата.

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.

Председател: /п/
/Даниела Илиева /

Членове:
1./п/

/Калина Жабонова/
2. /п/

/Юлия Асенова /

1000 София, буя. '"Витоша” 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 98137 40:

e-mail: cabket@sgs.jusfice.feg
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