Комисията назначена със заповед № 876 от 30.05.2016 г. на
председателя на Върховния касационен съд, за допускане до събеседване
на кандидатите в обявения конкурс за заемане на длъжността „съдебен
помощник” към Кабинет на председателя - 1 (една) щатна бройка.
О Б Я В Я В А:
Списък на допуснатите кандидати за събеседване по обявения
конкурс за заемане на длъжността „съдебен помощник” по реда на
подаване на документите:
-

Елина Тенева Иванова – вх. № 4637/ 28.04.2016 г.
Маргарита Красимирова Ралчева – вх. № 550/ 03.05.2016 г.
Миряна Христова Георгиева – вх. № 639/ 18.05.2016 г.
Асен Валериев Велев – вх. № 636/ 18.05.2016 г.
Мария Кузманова Куртева – вх. № 650/ 19.05.2016 г.
Катерина Илиева Терзиева – вх. № 646/ 19.05.2016 г.
Цонко Николов Кръстев – вх. № 645/ 19.05.2016 г.
Венета Николова Иванова – вх. № 648/ 19.05.2016 г.
Юлиана Георгиева Любомирова – вх. № 657/ 20.05.2016 г.
Мария Иванова Костадинова – вх. № 654/ 20.05.2016 г.
Десислава Василева Димитрова – вх. № 655/ 20.05.2016 г.
Ралица Христова Цветанова – вх. № 656/ 20.05.2016 г.
Петя Петьова Боянова – вх. № 658/ 20.05.2016 г.
Сава Ивайлов Калчев – вх. № 664/ 25.05.2016 г.
Цветелина Великова Куманова – вх. № 663/ 25.05.2016 г.
Калоян Пламенов Кръстев – вх. № 662/ 25.05.2016 г.
Галина Иванова Чанкова – вх. № 660/ 25.05.2016 г.

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ :
- Яни Михайлов Михайлов – вх. № 592/ 12.05.2016 г. - не е
подадена декларация, съгласно чл.128, ал.2, т.1 от Правилника за
администрацията на ВКС и т.1 от заповед № 695/22.04.2016 г. за
откриване на конкурс.
- Георги Костадинов Влахов – вх. № 647/ 19.05.2016 г. – на
основание чл.128, ал.2, т.4 от Правилника за администрацията на ВКС и
т.7 от заповед № 695/22.04.2016 г. за откриване на конкурс.
Събеседването ще се проведе на 24 юни 2016 г. от 10.00 часа в
Конферентната зала находяща се на 1 етаж в Съдебната палата –
гр.София
Кандидатите следва да носят документ за самоличност.

