
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
С О Ф И Й С К И  Г Р А Д С К И  С Ъ Д

П Р О Т О К О Л
№1

30.09.2021г.

Днес, 30.09.2021г., определената със заповед № РД-18-5273 от 
23.09.2021г. на председателя на Софийски градски съд Комисия за 
оценяване на кандидатите за съдебни помощници в Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави, Гражданско отделение -  
въззивни състави и Търговско отделение на СГС в състав:

Председател: съдия Стефан Кюркчиев -  зам.-председател на СГС 
Членове: 1. съдия Райна Стефанова -  зам.-председател на СГС

2. Даниела Илиева -  съдебен администратор на СГС

след като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за длъжността 
„съдебен помощник“, прецени дали са представени всички необходими 
документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и 
специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен помощник“, 
посочени в обявата, на основание чл. 142 от Правилника за 
администрацията в съдилищата,

I. ДОПУСКА до участие във втория етап от конкурса „писмен 
изпит“ следните кандидати за съдебни помощници в Гражданско 
отделение -  първоинстанционни състави, Гражданско отделение -  
въззивни състави и Търговско отделение:

1. Александра Нанова -  вх. № ЧР-12-2/28.07.2021 г.

2. Михаела Ралчева -  вх. № ЧР-12-4/30.07.2021 г.

3. Петър Петров -  вх. № ЧР-12-6/04.08.2021 г.

4. Елица Тончева -  вх. № ЧР-12-8/05.08.2021 г.

5. Николай Христов -  вх. № ЧР-12-9/10.08.2021 г.

6. Гергана Куклева -  вх. № ЧР-12-11/13.08.2021 г.

7. Цветелина Михайлова -  вх. № ЧР-12-12/16.08.2021 г.
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8. Лилия Цветкова -  вх. № ЧР-12-17/19.08.2021 г.



9. Диана Пийвикова -  вх. № ЧР-12-19/20.08.2021 г.

10. Петя Кънчева -  вх. № ЧР-12-22/26.08.2021 г.

11. Кристина Митева -  вх. № ЧР-12-24/26.08.2021 г.

12. Иво Стоянов -  вх. № ЧР-12-26/27.08.2021 г.

13. Ралица Котева -  вх. № ЧР-12-27/27.08.2021 г.

14. Роза Стефанова -  вх. № ЧР-12-30/27.08.2021 г.

15. Венцислава Велинова -  вх. № ЧР-12-32/30.08.2021 г.

16. Чавдар Николов -  вх. № ЧР-12-34/30.08.2021 г.

17. Божидара Петрова -  вх. № ЧР-12-35/30.08.2021 г.

18. Петър Петров -  вх. № ЧР-12-36/30.08.2021 г.

19. Цветалина Коцева -  вх. № ЧР-12-42/02.09.2021 г.

20. Ана Загорчина -  вх. № ЧР-12-43/02.09.2021 г.

21. Доника Батанова -  вх. № ЧР-12-44/02.09.2021 г.

22. Йоана Бляхова -  вх. № ЧР-12-46/02.09.2021 г.

23. Екатерина Шутова -  вх. № ЧР-12-47/03.09.2021 г.

24. Донка Кирилова -  вх. № ЧР-12-50/10.09.2021 г.

25. Магдалена Георгиева -  вх. № ЧР-12-51/10.09.2021 г.

26. Ивета Гергова -  вх. № ЧР-12-56/14.09.2021 г.

27. Александър Върбенов -  вх. № ЧР-12-58/14.09.2021 г.

28. Весела Згуровска-Арбова -  вх. № ЧР-12-60/14.09.2021 г.

29. Кристина Василева Станчева -  вх. № ЧР-12-62/15.09.2021 г.

30. Велина Чолакова -  вх. № ЧР-12-63/15.09.2021 г.

31. Виктория Грънчарска -  вх. № ЧР-12-65/15.09.2021 г.

32. Виолета Велкова-Цвяткова -  вх. № ЧР-12-67/16.09.2021 г.

33. Ивайло Деев -  вх. № ЧР-12-68/16.09.2021 г.
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34. Симеон Стойчев -  вх. № ЧР-12-71/16.09.2021 г.

35. Лазарина Николова -  вх. № ЧР-12-74/16.09.2021 г.

36. Кристина Димитрова -  вх. № ЧР-12-75/17.09.2021 г.

37. Нели Миткова Шаркова -  вх. № ЧР-12-77/17.09.2021 г.

38. Катерина Лакова -  вх. № ЧР-12-81/17.09.2021 г.

39. Радослав Цветков -  вх. № ЧР-12-82/17.09.2021 г.

40. Петя Йорданова -  вх. № ЧР-12-83/17.09.2021 г.

41. Теодора Хараламбиева -  вх. № ЧР-12-84/17.09.2021 г.

42. Ана Петрова -  вх. № ЧР-12-86/17.09.2021 г.

43. Илияна Мавродиева-Ангелова -  вх. № ЧР-12-94/20.09.2021 г.

44. Руска Църнелова -  вх. № ЧР-12-96/20.09.2021 г.

45. Деница Кехайова -  вх. № ЧР-12-98/20.09.2021 г.

46. Янислава Божилова -  вх. № ЧР-12-100/20.09.2021 г.

47. Надежда Василева -  вх. № ЧР-12-103/20.09.2021 г.

48. Елвира Великова -  вх. № ЧР-12-105/20.09.2021 г.

Писменият изпит ще се проведе на 30.10.2021 г. /събота/ от 09.00 
часа в сградата на Националния институт на правосъдието -  гр. София, 
ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, в зала № 32, зала № 42, зала № 403, като за 
целта кандидатите следва да се явят на посоченото място не по- 
късно от 08.30 часа. Продължителността на писмения тест ще бъде 4 
астрономически часа.

Регистрацията за участие се извършва чрез документ за 
самоличност преди началото на писмения тест. По време на изпита 
не се разрешава държането и ползването на мобилен телефон.

Кандидатите биха могли да ползват нормативни актове, в случай 
че разполагат с такива. Писмените работи ще са анонимни.

Писменият изпит ще съдържа въпроси от затворен тип /тест с един 
верен отговор/ и казус. Сборът от точките, получени за верен отговор на 
теста, както и точките получени на казуса, ще бъде приравнен на оценка 
по шестобалната система. Отговорите на казуса ще бъдат оценявани от 
Комисията, съобразно посочените по-долу критерии.

1000 София, бут Питаш” № 2, тет централа: /02/ 9219 §8; факс /02/ 98137 40;



Критериите за оценяване на писмените работи, приети от 
Комисията, са следните:

езикова култура;
умения за използване на юридически език;
познаване на нормативната уредба по съответната материя;
познаване на задължителната съдебна практика;
умения за правен анализ;
умения за правно аргументиране

До третия етап от конкурса -  устен изпит ще бъдат допуснати 
кандидатите, получили оценка над 5.00 от проведения писмен изпит.

II. НЕ ДОПУСКА до участие във втория етап от конкурса 
„писмен изпит“ следните кандидати за съдебни помощници:

1. Александра Николова-Костадинова -  вх. № ЧР-12- 
15/17.08.2021г. -  средният успех от следването и държавните 
изпити е под изискуемия минимум;

2. Елена Дикова -  вх. № ЧР-12-40/01.09.2021г. -  в представената 
декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ липсва изискуемото 
отбелязване на декларираните обстоятелства;

3. Мадлена Спасова -  вх. № ЧР-12-59/14.09.2021г. - средният 
успех от следването и държавните изпити е под изискуемия 
минимум;

4. Яни Стоев -  вх. № ЧР-12-72/16.09.2021г. - не е представен 
оригинал на медицинско свидетелство, липсва копие от 
трудова, служебна или осигурителна книжка;

5. Василена Мидова -  вх. № ЧР-12-89/17.09.2021г. -  липсва част 
от дипломата, от което да е виден успеха на кандидата от 
държавните изпити, поради което не може да бъде изчислен 
средния успех;

6. Нели Бачева -  вх. № ЧР-12-90/17.09.2021г. -  липсва 
приложение от дипломата, от което да е виден успеха на 
кандидата;

7. Александър Лазаров -  вх. № ЧР-12-101/20.09.2021г. -  средният 
успех от следването и държавните изпити е под изискуемия 
минимум;
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Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до 
административния ръководител на Софийски градски съд ведно с 
доказателства за наличието на предпоставки за допускането им до 
участие, в 7-дневен срок от обявяване на списъците, съобразно 
разпоредбата на чл. 142, ал. 7 ПАС.

Жалбата не спира конкурсната процедура.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в писмения 
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/
/Стефан Кюркчиев/

Членове: 1. /п/
/Райна Стефанова/

2. /п/
/Даниела Илиева/
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