
 
 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 
 

за резултатите на кандидатите от проведения конкурс  
за длъжността „съдебен помощник“  

към Наказателната колегия на ВКС – 2 щ. бр.  
 

I. Въз връзка с проведена конкурсна процедура за длъжността „съдебен 
помощник“ и съгласно предварително обявения от конкурсната комисия регламент на 
провеждане и начин на оценяване, комисията назначена със                                     
заповед № 1928/ 01.08.2018 г. обявява крайните резултати на кандидатите и 
класирането за длъжността „съдебен помощник“ – 2 щ. бр.: 
 

 

№ 

ВХОДЯЩ НОМЕР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА 
КАНДИДАТА 

РЕЗУЛТАТ 
ОТ  

ТЕСТА  
/точки/ 

РЕЗУЛТАТ  
ОТ 

 СЪБЕСЕДВАНЕТО 
/общ брой точки/ 

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ 
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРС 

1. 1208/ 08.08.2018 г. 31 10 41 
2. 1226/ 10.08.2018 г. 33 13 46 
3. 1253/ 15.08.2018 г. 40 20 60 
 4. 1256/ 15.08.2018 г. 35 9 44 
5. 1268/ 17.08.2018 г. 39 19 58 
6. 1281/ 21.08.2018 г. 27 2 29 
7. 1302/ 24.08.2018 г. 35 18 53 
8. 1303/ 24.08.2018 г. 37 20 57 
9. 1308/ 24.08.2018 г. 28 11 39 
10. 1321/ 27.08.208 г. 38 20 58 
11. 1350/ 28.08.2018 г. 35 8 43 
12. 1351/ 28.08.2018 г. 35 7 42 
13. 1352/ 28.08.2018 г. 33 13 46 
14. 1373а/ 29.08.2018 г. 35 13 48 
15. 1381/ 30.08.2018 г. 29 6 35 
16. 1402/ 31.08.2018 г. 32 4 36 
17. 1405/ 31.08.2018 г. 34 не се е явила 



 
 
 Във връзка с Решение на конкурсната комисия в Протокол № 2 от         
19.09.2018 г.– крайното класиране се оформя чрез подреждането на кандидатите по 
бал, според резултатите от тяхното представяне. В случаите, когато двама или повече 
от кандидатите са получили равен брой точки при крайното класиране, по – предна 
позиция заема този кандидат, който има по – висок успех от държавните и 
семестриалните изпити, отразени в дипломата му за завършено висше юридическо 
образование. 

Кандидатите подали заявления с вх. № 1268/ 17.08.2018 г. и вх. № 1321/ 
27.08.2018 г. са с равен брой точки в крайното класиране.  

На основание представените документи от кандидатите, в случая диплома за 
завършено висше юридическо образование и предвид успеха от държавните и 
семестриални изпити на двамата кандидати, съответно кандидата със заявление с        
вх. №  1321/ 27.08.2018 г.  с успех – 6.00/ 5,95, а кандидата със заявление вх. № 1268/ 
17.08.2018 г. – 4.00/ 4.56 , по предна позиция в крайното класиране заема кандидата 
със заявление вх. № 1321/ 27.08.2018 г. 

При така получените резултати и съгласно регламента на провеждане и 
оценяване на кандидатите, класирането за длъжността „съдебен помощник“ към 
Наказателната колегия на ВКС – 2 щ. бр., е както следва: 
Кандидатите подали заявления с входящи номера: 

1.  вх. № 1253/ 15.08.2018 г. – общо точки – 60 – Първо място 

2.  вх. № 1321/ 27.08.2018 г. – общо точки – 58 – Второ място 

3.  вх. № 1268/ 17.08.2018 г. – общо точки – 58 – Трето място 

4.  вх. № 1303/ 24.08.2018 г. – общо точки – 57 – Четвърто място 

5. вх. № 1302/ 24.08.2018 г. – общо точки – 53 – Пето място  

Съгласно заповед № 1927 от 01.08.2018 г. на председателя на Върховния 
касационен съд, конкурсът за длъжността „съдебен помощник“ към Наказателната 
колегия на ВКС е обявен за 2 щатни бройки. 

В тази връзка и на основание крайното класиране от проведената конкурсна 
процедура, кандидатите които се класират за длъжността „съдебен помощник“ 
към Наказателната колегия на ВКС -  2 щ. бр. е както следва: 

Кандидатите подали заявления с входящи номера: 

1. вх. № 1253/ 15.08.2018 г. 

2. вх. № 1321/ 27.08.2018 г.  

резерви: 

вх. № 1268/ 17.08.2018 г.  

вх. № 1303/ 24.08.2018 г.  

         вх. № 1302/ 24.08.2018 г.  


