
 

 
 

 

 

 

     С П И С Ъ К 

 

        НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „съдебен помощник“ в 

Търговска колегия на Върховния касационен съд – 1 щатна бройка, по заместване 

на отсъстващ служител. 

 

I. Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, комисията 

за провеждане на конкурса, назначена със заповед № 659/ 10.04.2018 г. на 

председателя на ВКС, реши: 

 

1. ДОПУСКА до втори етап от конкурсната процедура – Решаване на тест: 

1.1. Йорданка Петрова Динкова – заявление, вх. № 331/ 16.03.2018 г.; 

1.2. Катя Костадинова Анастасова – заявление, вх. № 354/ 21.03.2018 г.; 

1.3. Асен Валериев Велев – заявление, вх. № 412/ 29.03.2018 г.; 

1.4. Мина Цветанова Павлова – заявление, вх. № 414/ 29.03.2018 г.; 

1.5. Дамян Илиев Йорданов – заявление, вх. № 419/ 30.03.2018 г.; 

1.6. Надя Томова Атанасова – заявление, вх. № 421/ 02.04.2018 г.; 

1.7. Десислава Василева Димитрова – заявление, вх. № 420/ 02.04.2018 г.; 

1.8. Георги Костадинов Влахов – заявление, вх. № 435/ 02.04.2018 г.; 

1.9. Иво Бойков Темелков – заявление, вх. № 434/ 02.04.2018 г.; 

1.10. Християн Георгиев Ханджиев – заявление, вх. № 430/ 02.04.2018 г.; 

1.11. Кристина Юлианова Филипова – заявление, вх. № 424/ 02.04.2018 г.; 

1.12. Мариана Любенова Банева – заявление, вх. № 436/ 03.04.2018 г., 

документите са получени по куриер, дата на изпращане 02.04.2018 г..; 

 

2. НЕДОПУСКА до конкурс: 

 

Няма недопуснати кандидати 

 

 

 



Кандидатите следва да се явят на 11 май 2018 г., 09:00 ч. в Конферентната 

зала на Върховния касационен съд в Съдебната палата – етаж 1. Начало на 

конкурса – 09:30 ч. 

 

 

1. Въпросите на теста ще бъдат формулирани върху следните нормативни актове: 

Закон за съдебната власт; Граждански процесуален кодекс; Закон за задълженията и 

договорите; Търговски закон. 

2. Време за решаване на теста – 1 астрономически час. 

3. Един час и тридесет минути след приключването на теста, ще бъдат обявени 

резултатите. 

4. До събеседване ще бъдат допуснати кандидатите, издържали успешно теста, 

съобразно правилата утвърдени от комисията, за които кандидатите ще бъдат 

уведомени преди началото на конкурса. 

5. Събеседването с допуснатите кандидати ще с проведе на същата дата от            

13:30 ч. 

 

 

 

   

 


