
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

П Р О Т О К О Л
№2

15.10.2021 г.

Днес, 15.10.2021 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“ на 
СГС в състав:

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

2. Радослава Вълкова -  системен администратор

констатира, че на проведения на 12 октомври 2021 г. /вторник/ от 14:00 
часа в сградата на Съдебната палата, Софийски градски съд, ет. 1, зала № 
73 писмен изпит се явяват допуснатите с протокол № 1 от 17.09.2021 г. на 
Комисията за оценяване на кандидатите за длъжността „системен 
администратор“ кандидати, както следва:

Продължителността на писмения изпит бе два астрономически часа.
С цел осигуряване обективност при оценяването и гарантиране 

анонимността на кандидатите, допуснати до участие в практическия 
изпит за длъжността „системен администратор“, при участието им в 
конкурсната надпревара всеки един от тях предаде запечатан голям 
необозначен плик, съдържащ тест с отговори и втори по-малък 
необозначен запечатан плик, съдържащ бланка с трите имена на 
съответния кандидат.

На 15.10.2021 г. Комисията публично пристъпи към отваряне на 
пликовете, предадени от кандидатите в присъствието на Савелия 
Михалкова и Снежинка Бояджиева. Установиха се 3 броя големи плика. 
При отварянето на всеки голям плик, съдържащ тест с отговори, и по- 
малък, запечатан плик с бланка с имената на кандидата, се номерираха 
последователно с една и съща цифра /фиктивен номер/ съответния голям 
плик и съдържащите се в него малък плик и тест. Номерацията на всеки

1. Свилен Арсов
2. Иван Арсов
3. Женя Иванова

вх. № ЧР-12-1/16.08.2021 г.; 
вх. № ЧР-12-2/16.08.2021 г.; 
вх. № ЧР-21-4/31.08.2021 г.



комплект документи следваше поредността на цифрите от 1 до 3. След 
поставянето на фиктивния номер, който позволява последващо 
идентифициране работата на съответния кандидат, изпитните тестове се 
прибраха в големите пликове за оценяване от страна на членовете на 
Комисията, а запечатаните малки пликове се оставиха на съхранение в 
касата на съда.

За всеки правилен отговор на въпрос кандидатът получава 1 точка.
Писмените работи -  тестове, се оценяваха, като сборът от точки 

беше преобразуван в предварително определени оценки, както следва:

Брой точки Оценка
0 - 1 5  точки Слаб 2
1 6 -1 8  точки Среден 3,00
1 9 -2 0  точки Добър 3,50
2 1 - 2 2  точки Добър 4,00
2 3 - 2 4  точки Много добър 4,50
2 5 - 2 6  точки Много добър 5,00
2 7 - 2 8  точки Отличен 5,50
2 9 - 3 0  точки Отличен 6,00

След идентифициране на изпитните тестове, обозначени с фиктивни 
номера от 1 до 3, чрез отваряне на малките пликове, съдържащи бланка с 
трите имена на кандидатите, същите получиха оценка както следва:

№ име, фамилия в х . №
Т о ч к и

/оценка
X. Женя Иванова ЧР-12-4/31.08.2021 г. 28 т .

Отличен 5,50

2. Свилен Арсов ЧР-12-1/16.08.2021 г. 28 т .
Отличен 5,50

3. Иван Арсов ЧР-12-2/16.08.2021 г. 28 т .
Отличен 5,50

Комисията, съобразявайки резултатите от писмения тест и 
изпълнението на специфичното изискване за заемане на длъжността 
„системен администратор“, посочено в обявата, а именно: за да бъдат 
допуснати до следващия етап от конкурса „събеседване“, кандидатите да 
са получили оценка на практическия изпит не по-ниска от 4.50,

Р Е Ш И :
1. ДОПУСКА до участие в трети етап от конкурса „събеседване“ 

следните кандидати за длъжността „системен администратор“:

1000 София, бул. ’Витоша'" № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40: 

e-mail: cabinel@sgs.justice.bg
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№ име, фамилия вх. № Точки
/оценка

1. Женя Иванова ЧР-12-4/31.08.2021 г. 28 т.
Отличен 5,50

2. Свилен Арсов ЧР-12-1/16.08.2021 г. 28 т.
Отличен 5,50

3. Иван Арсов ЧР-12-2/16.08.2021 г. 28 т.
Отличен 5,50

Третия етап от конкурса „събеседване“ за длъжността „системен 
администратор“ ще се проведе на 20.10.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на 
Съдебната палата, Софийски градски съд, етаж 1, зала № 73.

Списъкът с допуснатите до участие в писмения изпит кандидати да 
бъде публикуван в интернет страницата на СГС и поставен на 
информационното табло до стая № 67 -  служба „Човешки ресурси“, ет. 1 
на Съдебната палата.

Председател: /п/
/Даниела Илиева/

Членове:
1. /п/

/Кристиян Михайлов/

2. /п/
/Радослава Вълкова/

1000 София, бул. "Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40; 

e-mail: cabinet@sgs.justice.bg
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