
 
 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 
 

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

към Гражданска колегия на ВКС – 2 щ. бр., от които 1 щ. бр. по заместване на 
отсъстващ служител  

 
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 № 1107/ 10.04.2019 г. обявява крайните резултати на кандидатите и 
класирането за длъжността „съдебен помощник“ – 2 щ. бр., от които 1 щ. бр. по 
заместване на отсъстващ служител: 
 
 

       № ВХОДЯЩ НОМЕР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА 
КАНДИДАТА 

 
РЕЗУЛТАТ ОТ 

ТЕСТА  
 

/точки/ 

 
РЕЗУЛТАТ ОТ 

СЪБЕСЕДВАНЕТО 
/общ брой точки/ 

 
ОКОНЧАТЕЛЕН 
РЕЗУЛТАТ ОТ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРС 

 
 

КЛАСИРАНЕ 

1. № 585/ 24.04.2019 г. 23 24 47 Четвърто място 

2. № 631/ 03.05.2019 г. 20 не се явява на събеседване 

3. № 632/ 03.05.2019 г. 23 15 38 Осмо място 

4. № 643/ 07.05.2019 г. 22 не се явява на събеседване 

5. № 651/ 09.05.2019 г. 23 15 38 Девето място 

 6. № 657/ 10.05.2019 г. 27 25 52 Второ място 

7. № 658/ 10.05.2019 г. 23 23 46 Пето място 

8. № 659/ 10.05.2019 г. 29 25 54 Първо място 

9. № 661/ 10.05.2019 г. 29 16 45 Шесто място 

10. № 664/ 10.05.2019 г. 29 16 45 Седмо място 

11. № 679/ 13.05.2019 г. 23 25 48 Трето място 

 
 

 Във връзка с Решение на конкурсната комисия в Протокол № 2, крайното 
класиране се формира като се съберат точките от решаването на теста и получените 
точки от събеседването, като класирането се оформя във възходящ ред. 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 изпити, съгласно дипломата за завършено висше юридическо 
образование. За избран се счита кандидатът, получил най – много общ брой точки. 

 Кандидатите подали заявления с вх. № 661/ 10.05.2019 г. и вх. № 664/ 10.05.2019 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 изпити на двамата кандидати, съответно кандидата 
със заявление с вх. №  661/ 10.05.2019 г.  заема по – предна позиция. 
    Съгласно заповед № 1099 от 10.04.2019 г. на председателя на Върховния 
касационен съд, конкурсът за длъжността „съдебен помощник“ към Гражданската 
колегия на ВКС е обявен за 2 щатни бройки, от които 1 щ. бр. по заместване на 
отсъстващ служител. В тази връзка и на основание крайното класиране на 
кандидатите от проведената конкурсна процедура, кандидатите, които се класират за 
длъжността „съдебен помощник“ са, както следва: 
 

ПЪРВО МЯСТО: 

кандидат със заявление вх. № 659/ 10.05.2019 г. 

за 1 щ. бр. по заместване на отсъстващ служител: 

кандидат със заявление вх. № 657/ 10.05.2019 г. 

резерви: 

кандидат със заявление вх. № 679/ 13.05.2019 г. 

кандидат със заявление вх. № 585/ 24.04.2019 г. 

кандидат със заявление вх. № 658/ 10.05.2019 г. 

 


