
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д  
№ РД-08-5483

гр. София, 07.10.2021 г.

Във връзка с решение по протокол № 1 от 30.09.2021 г. на 
Комисията за оценяване на кандидатите за съдебни помощници в 
Гражданско отделение на СГС, с което до участие във втория етап от 
конкурса не е допуснат Яни Петров Стоев, -  вх. № ЧР-12-72/16.09.2021 г., 
и предвид депозирана от същия молба до председателя на СГС с вх. № 
20035 от 06.10.2021 г., с която са представени медицинско свидетелство за 
постъпване на работа в оригинал и копие от трудова книжка, 
представляващи доказателство за наличието на предпоставки за 
допускането му до участие в писмения изпит, и на основание на основание 
чл. 86, ал. 1 във вр. с чл. 343, ал. 1 ЗСВ,

ДОПУСКАМ до участие във втория етап от конкурса за длъжността 
„съдебен помощник“ в Гражданско отделение на СГС -  писмен изпит -  
Яни Петров Стоев -  вх. № ЧР-12-72/16.09.2021 г.

Практическият изпит на допуснатия кандидат ще се проведе на 30 
октомври 2021 г. /събота/ от 09.00 часа в сградата на Националния 
институт на правосъдието - гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, Учебно 
информационен център, като за целта кандидатът следва да се яви на 
посоченото място не по-късно от 08.30 часа и да носи документ за 
самоличност.

Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованото лице с писмо 
с обратна разписка.

Копие от заповедта да се връчи на членовете на Комисията и на 
ръководител сектор „Човешки ресурси“ - за сведение и изпълнение.

Заповедта да бъде публикувана в интернет страницата на СГС и 
поставена на информационното табло до стая № 67 -  служба „Човешки 
ресурси“, ет. 1 на Съдебната палата.
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