
 
 

СПИСЪК 
 

НА  ДОПУСНАТИТЕ  ДО  ВТОРИ  ЕТАП  КАНДИДАТИ  ЗА 
ДЛЪЖНОСТТА „ СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК ” В 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ХАСКОВО 
 

  
         1.  Елена Петкова Драганова- вх. № 8168/19.12.2018г. 
         2.  Мария Пейчева Христова- вх. № 8188/20.12.2018г. 
         3.  Стефан Митков Самуилов-вх. № 8221/20.12.2018г. 
 
Втори етап на конкурса – писмен изпит по административноправен 
казус ще се проведе на 31.01.2018г. от 13.00 ч. в заседателната зала, 
находяща се в сутерена на сградата на Административен съд – 
Хасково. 

          Правила за провеждане на писмения изпит: 
 
1. За  писмения  изпит конкурсната комисия съставя 

предварително 3 казуса, всеки с по 10 въпроса. Казусите, 
размножени в 3 идентични екземпляра  се запечатват в 3 
отделни плика, които се номерират  и се предават за  
съхранение в касата на АдмС-Хасково. 

2.  Кандидатите са длъжни да се явят в определеното 
помещение и да заемат местата си не по-късно от 15 
минути преди започването на изпита. 

3. Кандидатите се допускат в залата след представяне на 
лична карта, като се подписват в присъствен списък. 

4. След обявяване на началото на писмения изпит един от 
кандидатите изтегля на случаен принцип казуса, по който 
се провежда изпитът. Същият кандидат отваря останалите 
два плика за сравняване дали казусите са различни от 
изтегления. Комисията раздава на всеки кандидат 
екземпляр от изтегления казус, след което прочита 
изтегления казус. 

5. Писменият изпит продължава 4 астрономически часа, като 
в тях не се включва времето за прочитане на казуса. 

6.  Казусите се решават върху предварително получени бели 
листа, подпечатани с печата на Административен съд – 
Хасково. Кандидатите могат да пишат по време на изпита 
само със син химикал.  

7. Допуска се ползването на нормативни актове, вкл. 
разпечатани от информационните системи „Апис” и 
„Сиела” без бележки и отмятания върху тях.  



Не се допуска ползването на съдебна практика и 
теоретични разработки.  
Не се допуска ползването на компютри, мобилни 

телефони и други технически средства. 
8. При установяване на нарушение на някое от изискванията 

по т.6 и т.7, кандидатът се отстранява от по- нататъшно 
участие.  

9. Препоръчителни нормативни актове, с които следва да 
разполагат кандидатите: АПК, ГПК, ЗАНН, ЗУТ, ЗОС, 
ЗМСМА, ЗМВР , ЗДСл , ЗДвП, ЗСП и ППЗСП. 

10. След приключване на работата си по казуса или изтичане 
на определеното време за решаването му,  всеки кандидат 
изписва на предварително предоставен фиш трите си имена 
и единния граждански номер и запечатва фиша в малък 
непрозрачен плик. Писмената работа, ведно с екземпляра 
на казуса, се запечатва собственоръчно от кандидата в 
голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик. 
В този вид кандидатът я предава на определените за целта 
квестори. Всякакви отбелязвания върху пликовете и 
писмената работа, които биха послужили за 
идентифициране на кандидата ще бъдат основание за 
декласиране на кандидата.  

11.  Конкурсната комисия на принципа на случайността 
разпечатва големите пликове, на които се изписва еднакъв 
номер на малкия плик, големия плик и на писмената 
работа. 

12. Малките пликове се предоставят за съхранение в касата на 
съда, а големите пликове заедно с писмените работи 
остават в комисията за оценяване. 

13. След приключване на оценяването конкурсната комисия в 
пълен състав проверява целостта на малките пликове, 
разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася 
оценките в протокол. 

14. Резултатите от писмения изпит се обявяват на таблото за 
съобщения в сградата на съда и на интернет страницата на 
съда най-късно до 17.00ч. на 04.02.2018г. 

15. До устен изпит се допуска кандидат, издържал писмения 
изпит с оценка не по-ниска от добър "4,00". 

 
Методика за оценяване на писмените работи: 
 
1.Отговорът на всеки въпрос поотделно се оценява с една обща 

оценка, поставена от всички членове на комисията. 



2.Оценките са по шестобалната система (от 2 до 6) с точност до 50 
стотни.  

3.Крайната оценка на кандидата се формира като средно 
аритметично от оценките на всеки от въпросите. 

 
    

ОТ КОМИСИЯТА 

 

     
 

 
Списъкът е публикуван в интернет страницата на 

Административен съд – Хасково и поставен на информационното 
табло на 04.01.2018г. 

 
 


