ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
за резултатите на кандидатите от проведения втори етап - решаване на тест
от конкурсната процедура за длъжността „съдебен помощник“
в Наказателна колегия на Върховния касационен съд – 4 щ. бр.
I. Въз връзка с проведен втори етап – решаване на тест от конкурсната
процедура за длъжността „съдебен помощник“ и съгласно предварително обявения от
конкурсната комисия регламент на провеждане и начин на оценяване, комисията
назначена със заповед № 2420/ 26.08.2019 г. обявява резултатите на кандидатите
получени от решаването на теста:
№

ВХОДЯЩ НОМЕР НА
ЗАЯВЛЕНИЕТО НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА
/точки/

ДОПУСКА СЕ / НЕ СЕ ДОПУСКА
ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

1.

1293/ 13.08.2019 г.

49

допуска се

2.

1310/ 15.08.2019 г.

21

не се допуска

3.

1316/ 15.08.2019 г.

34

не се допуска

4.

1319/ 16.08.2019 г.

5.

1320/ 16.08.2019 г.

39

не се допуска

6.

1321/ 16.08.2019 г.

39

не се допуска

7.

1323/ 16.08.2019 г.

8.

1333/ 19.08.2019 г.

39

не се допуска

9.

1345/ 20.08.2019 г.

35

не се допуска

10. 1346/ 20.08.2019 г.

43

допуска се

11. 1350/ 20.08.2019 г.

27

не се допуска

12. 1355/ 21.08.2019 г.

47

допуска се

13. 1362/ 22.08.2019 г.

40

допуска се

14. 1366/ 23.08.2019 г.

45

допуска се

15. 1372/ 23.08.2019 г.

45

допуска се

16. 1374/ 23.08.2019 г.

49

допуска се

17. 1381/ 26.08.2019 г.

53

допуска се

18. 1385/ 26.08.2019 г.

не се явява

не се явява

не се явява

19. 1388/ 26.08.2019 г.

42

допуска се

20. 1391/ 27.08.2019 г.

39

не се допуска

21. 1392/ 27.08.2019 г.

42

допуска се

22. 1394/ 27.08.2019 г.

32

не се допуска

23. 1403/ 27.08.2019 г.

39

не се допуска

24. 1406/ 27.08.2019 г.
25. 1411/ 28.08.2019 г.

декласиран
36

26. 1413/ 28.08.2019 г.

не се допуска
декласиран

27. 1418/ 28.08.2019 г.

37

не се допуска

28. 1420/ 28.08.2019 г.

51

допуска се

29. 1422/ 28.08.2019 г.

48

допуска се

30. 1428/ 28.08.2019 г.

27

не се допуска

31. 1431/ 29.08.2019 г.

28

не се допуска

32. 1442/ 30.08.2019 г.

45

допуска се

33. 1449/ 30.08.2019 г.

49

допуска се

34. 1450/ 30.08.2019 г.

45

допуска се

35. 1455/ 30.08.2019 г.

31

не се допуска

36. 1457/ 30.08.2019 г.

46

допуска се

37. 1458/ 30.08.2019 г.

44

допуска се

38. 1461/ 30.08.2019 г.

34

не се допуска

39. 1465/ 02.09.2019 г.

29

не се допуска

40. 1469/ 02.09.2019 г.

31

не се допуска

41. 1472/ 02.09.2019 г.

47

допуска се

42. 1479/ 02.09.2019 г.

33

не се допуска

43. 1485/ 02.09.2019 г.

30

не се допуска

44. 1487/ 03.09.2019 г.

42

допуска се

45. 1488/ 03.09.2019 г.

37

не се допуска

46. 1489/ 03.09.2019 г.

43

допуска се

47. 1494/ 03.09.2019 г.

43

допуска се

48. 1497/ 03.09.2019 г.

21

не се допуска

49. 1501/ 04.09.2019 г.

43

допуска се

50. 1509/ 04.09.2019 г.

35

не се допуска

51. 1511/ 04.09.2019 г.
52. 1512/ 04.09.2019 г.

не се явява
31

не се допуска

53. 1513/ 04.09.2019 г.

34

не се допуска

54. 1514/ 04.09.2019 г.

34

не се допуска

55. 1515/ 05.09.2019 г.

46

допуска се

56. 1517/ 05.09.2019 г.

46

допуска се

57. 1521/ 05.09.2019 г.

38

не се допуска

58. 1522/ 05.09.2019 г.

36

не се допуска

59. 1527/ 05.09.2019 г.

43

допуска се

60. 1530/ 05.09.2019 г.

41

допуска се

61. 1531/ 05.09.2019 г.

не се явява

62. 1533/ 05.09.2019 г.

30

не се допуска

63. 1534/ 09.09.2019 г.

50

допуска се

64. 1536/ 09.09.2019 г.

32

не се допуска

65. 1540/ 09.09.2019 г.

41

допуска се

66. 1547/ 09.09.2019 г.

48

допуска се

67. 1548/ 09.09.2019 г.

33

не се допуска

68. 1552/ 09.09.2019 г.

не се явява

69. 1553/ 09.09.2019 г.

35

не се допуска

70. 1555/ 09.09.2019 г.

40

допуска се

71. 1557/ 09.09.2019 г.

41

допуска се

72. 1559/ 09.09.2019 г.

48

допуска се

73. 1566/ 09.09.2019 г.

не се явява

74. 1570/ 09.09.2019 г.

не се явява

75. 1572/ 09.09.2019 г.
76. 1576/ 09.09.2019 г.

35

не се допуска
не се явява

Кандидатите със заявление, вх. № 1406/ 27.08.2019 г. и заявление, вх. № 1413/
28.08.2019 г. са декласирани, съгласно точка 2.9 от Протокол № 2 на конкурсната
комисия.

Допуснатите до събеседване кандидати, следва да се явят на посочените дати,
както следва:
За събеседване на 09.10.2019 г. от 09:00 ч. следва да се явят кандидатите със:
1. заявление вх. № 1293/ 13.08.2019 г.;
2. заявление вх. № 1346/ 20.08.2019 г.;
3. заявление вх. № 1355/ 21.08.2019 г.;
4. заявление вх. № 1362/ 22.08.2019 г.;
5. заявление вх. № 1366/ 23.08.2019 г.;
6. заявление вх. № 1372/ 23.08.2019 г.;
7. заявление вх. № 1374/ 23.08.2019 г.;
8. заявление вх. № 1381/ 26.08.2019 г.;
9. заявление вх. № 1388/ 26.08.2019 г.;
10.заявление вх. № 1392/ 27.08.2019 г.;
11.заявление вх. № 1420/ 28.08.2019 г.;
12.заявление вх. № 1422/ 28.08.2019 г.;
13.заявление вх. № 1442/ 30.08.2019 г.;
14.заявление вх. № 1449/ 30.08.2019 г.;
15.заявление вх. № 1450/ 30.08.2019 г.;
16.заявление вх. № 1457/ 30.08.2019 г.;
17.заявление вх. № 1458/ 30.08.2019 г.;
За събеседване на 09.10.2019 г. от 13:00 ч. следва да се явят кандидатите със:
1.заявление вх. № 1472/ 02.09.2019 г.;
2.заявление вх. № 1487/ 03.09.2019 г.;
3.заявление вх. № 1489/ 03.09.2019 г.;
4.заявление вх. № 1494/ 03.09.2019 г.;
5.заявление вх. № 1501/ 04.09.2019 г.;

За събеседване на 10.10.2019 г. от 09:00 ч. следва да се явят кандидатите със:
1.заявление вх. № 1515/ 05.09.2019 г.;
2.заявление вх. № 1517/ 05.09.2019 г.;
3.заявление вх. № 1527/05.09.2019 г.;
4.заявление вх. № 1530/ 05.09.2019 г.;
5.заявление вх. № 1534/ 09.09.2019 г.;
6.заявление вх. № 1540/ 09.09.2019 г.;
7.заявление вх. № 1547/ 09.09.2019 г.;
8.заявление вх. № 1555/ 09.09.2019 г.;
9.заявление вх. № 1557/ 09.09.2019 г.;
10.заявление вх. № 1559/ 09.09.2019 г.;
Съгласно точка 3.5 от Протокол № 2 на конкурсната комисия – при подготовка
на темата кандидатът може да ползва следните нормативни актове – Наказателен
кодекс и Наказателно-процесуален кодекс, без отбелязвания в книжното тяло. Не се
допускат електронни устройства за възпроизвеждане на кодексите, както и друга
правна литература.
Събеседването се провежда върху следните теми:
1. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и
невменяемост.
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние. Причинна връзка.
3. Състав на престъплението.Признаци на състава.
4. Обстоятелства, които изключват обществената опасност и противоправността
на деянието.
5. Вина - същност и определение. Форми на вината.
6. Умисъл - същност и определение. Видове умисъл. Непредпазливост.
7. Грешката и нейното значение; отграничаване на грешката от умисъла,
непредпазливостта и случайното деяние.
8. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление.
Опит - видове, доброволен отказ от престъпление. Наказуемост на приготовлението и
опита.
9. Съучастие в престъпление: форми на съучастие и разграничения.
10. Множество престъпления. Видове усложнени престъпления:
продължавано престъпление, съставно престъпление и др.

11. Рецидив - видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен
рецидив - основни хипотези и режим на наказателна отговорност.
12. Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на наказанието
от другите мерки за държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и
възпитание.
13. Наказанието "лишаване от свобода". Обща характеристика. Различия от
другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на
наказанието "лишаване от свобода".
14. Наказания без лишаване от свобода. Значение, видове и съдържание на
отделните наказания без лишаване от свобода.
15. Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност и
индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни
санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства.
16. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Условно осъждане предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване на пълнолетни и
непълнолетни.
17. Помилване и амнистия.
18. Освобождаване от наказателна отговорност.
19. Престъпления против личността. Убийство - видове и състави.
20. Непредпазливо убийство. Състави. Криминален аборт.
21. Кражба и грабеж. Състави.
22. Длъжностно присвояване и обсебване. Обща характеристика и
състави.
23. Измама, документна измама и вещно укривателство - обща
характеристика, отграничаване и състави.
24. Престъпления по служба - нарушаване на служебни задължения,
използване на служебно положение и др.
25. Престъпления против правосъдието: набедяване,лъжесвидетелстване, лично
укривателство, длъжностни престъпления против правосъдието.
26. Пасивен и активен подкуп.
27. Документни престъпления - обща характеристика и система.
Подправка на документи и лъжливо документиране.
28. Общоопасни престъпления. Престъпления против транспорта.
29. Участници, страни и субекти в наказателния процес. Наказателнопроцесуални функции.
30. Участие на съдебни заседатели в състава на съда. Право на защита.
Процесуални гаранции на правото на защита.
31. Разкриване на истината в наказателния процес.Официално начало.Оценка на
доказателствения материал и вземане на решения по вътрешно убеждение.
32. Независимост на органите на наказателното производство. Разглеждане и
решаване на делата в разумен срок.
33. Равенство на гражданите в наказателното производство. Равни права на
страните.Състезателност.

34. Съдът - главен субект на наказателния процес. Състав на съда.Актове на съда.
Подсъдност.
35. Прокурор. Разследващи органи.
36. Обвиняем. Мерки за неотклонение и други мерки на процесуална принуда.
37. Пострадал. Частен обвинител.Частен тъжител.
38. Правна помощ. Защитник. Повереник и особен представител.
39. Свидетел. Защита на свидетеля.
40. Доказването в наказателния процес. Предмет и тежест на доказване.
41. Доказателства и доказателствени средства.
42. Способи на доказване. Разпит. Оглед. Претърсване и изземване.
43. Експертиза.Следствен експеримент. Разпознаване на лица и предмети.
Специални разузнавателни средства.
44. Досъдебно производство - същност, стадии, органи. Образуване на
досъдебното производство и провеждане на разследване. Привличане на обвиняемия.
45. Действия на прокурора след завършване на разследването.
46. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в
съдебно заседание пред първата инстанция (разпоредително заседание).
47. Съдебно производство пред първата инстанция. Ред за разглеждане на делото.
Постановяване на присъдата.
48. Въззивно съдебно производство. Образуване, предмет и предели на въззивната
проверка, ред за разглеждане на делото. Производство пред въззивната инстанция за
проверка на определенията.
49. Касационно производство по наказателни дела. Видове съдебни актове,
подлежащи на касационна проверка. Процедура.
50. Касационни основания за проверка на съдебните актове. Правомощия на
касационния съд.
51. Особени правила - бързо производство и съкратено съдебно следствие в
производството пред първа инстанция.
52. Производство по освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание.
53. Решаване на делото със споразумение.
54. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от
непълнолетни.
55. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните
наказателни съдилища
56. Производство за възобновяване на наказателните дела.
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе
в Конферентната зала на Върховния касационен съд – гр. София,
бул. Витоша № 2, Съдебната палата, ет. 1.
КАНДИДАТИТЕ ДА НОСЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

