
 
 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 

 

за резултатите на кандидатите от проведения конкурс  

за длъжността „съдебен помощник“  

към Гражданска колегия на ВКС  

 
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 № 931/ 16.11.2020 г. на председателя на Върховния касационен съд обявява 

крайните резултати на кандидатите и класирането за длъжността „съдебен 

помощник“ – 5 щ. бр., от които 3 щ. бр. по заместване на отсъстващи служители:  

 

№ ВХОДЯЩ НОМЕР/ ДАТА НА 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСА 

БРОЙ ТОЧКИ ПОЛУЧЕНИ 

ОТ РЕШАВАНЕТО НА  

ТЕСТА 

 

БРОЙ ТОЧКИ 

ПОЛУЧЕНИ ОТ 

СЪБЕСЕДВАНЕТО 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 

1. 1112/20.10.2020 г. 25 15 40 

2. 1130/ 22.10.2020 г. 24 6 30 

3. 1134/ 23.10.2020 г. 20 15 35 

4. 1154/ 28.10.2020 г. 23 15 38 

5. 1158/ 29.10.2020 г. 19 14 33 

6. 1171/ 02.11.2020 г. 23 6 29 

7. 1196/ 09.11.2020 г. 19 5 24 

8. 1202/ 09.11.2020 г. 25 15 40 

9. 1219/ 10.11.2020 г. 23 13 36 

10. 1215/ 10.11.2020 г. 21 11 32 

11. 1209/ 10.11.2020 г. 21 10 31 

12. 1216/ 10.11.2020 г. 23 6 29 

13. 1242/ 11.11.2020 г. 22 15 37 

14. 1249/ 12.11.2020 г. 18 9 27 

15. 1262/ 12.11.2020 г. 24 5 29 

16. 1263/ 12.11.2020 г. 23 6 29 

17. 1271/ 12.11.2020 г. 26 8 34 



 

 

Във връзка с Решение на конкурсната комисия в Протокол № 2, 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 от завършено висше юридическо 

образование. 

При така получените резултати и съгласно регламента на провеждане и 

оценяване на кандидатите, класирането за длъжността „съдебен помощник“ към 

Гражданската колегия на ВКС – 5 щ. бр., от които 3 щ. бр. по заместване на 

отсъстващи служители, е както следва: 

1. кандидат със заявление вх. № 1112/ 20.10.2020 г. - 40 т. – първо място; 

2. кандидат със заявление вх. № 1202/ 09.11.2020 г. - 40 т. – второ място; 

3. кандидат със заявление вх. № 1154/ 28.10.2020 г. - 38 т. – трето място -             

по заместване на отсъстващ служител; 

4. кандидат със заявление вх. № 1242/ 11.11.2020 г. - 37 т. – четвърто място -                

по заместване на отсъстващ служител; 

5. кандидат със заявление вх. № 1219/ 10.11.2020 г. - 36 т. – пето място -                                       

по заместване на отсъстващ служител; 

Резерви: 

1. кандидат със заявление вх. № 1134/ 23.10.2020 г. - 35 т. – първа резерва; 

2. кандидат със заявление вх. № 1271/ 12.11.2020 г. - 34 т. – втора резерва; 

3. кандидат със заявление вх. № 1158/ 29.10.2020 г. - 33 т. – трета резерва; 

 

 

 


