
У К А З А Н И Я 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ ПО ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ 

ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО 

НАЗНАЧАВАНЕ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

/приети с решение на ВСС по протокол 52/22.10.2015 г./. 

 

 

1. Пропускът на кандидатите в сградата, съответно залата за провеждане на 

писмения изпит започва най-малко 1  час преди началото на изпита. Съобразно броя на 

кандидатите писменият изпит може да се проведе в повече от една зала, при 

предварително изготвено разпределение. Кандидатите са длъжни да се явят в залата и 

да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита. 

2. Пропускателният  режим се осъществява от служители на Главна дирекция 

„Охрана” към МП, след представяне на лична карта. 

3. На изпита не се допускат кандидати с мобилни телефони, лаптопи, таблети, 

хендсфрии и други технически устройства. В случай, че при проверката с ръчен 

металодетектор бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде 

допуснат в залата за провеждане на писмения изпит. 

4. При влизане в залата кандидатите представят лична карта и входящ номер 

издаден от администрацията на ВСС, след което се подписват в присъствен списък и 

получават голям плик, съдържащ десет подпечатани бели листа и малък плик с фиш.  

5. Писменият изпит започва в 9,00 часа с представяне на членовете на конкурсната 

комисия. 

6. След обявяване началото на писмения изпит за първоначално назначаване, 

един от кандидатите, избран на случаен принцип, изтегля един казус, по който се 

провежда изпитът и го обявява на всички кандидати, след което отваря по още два 

плика и след сравняване, обявява дали казусите са различни от изтегления. 

7. След обявяване началото на писмения изпит за младши съдии, един от 

кандидатите избран на случаен принцип, изтегля един казус от наказателно-правните 

науки и един казус от гражданско-правните науки и ги обявява на всички 

кандидати, след което отваря по още два плика от съответната материя, и след 

сравняване обявява дали казусите са различни от изтеглените. Кандидатите за младши 

съдии по свой избор решават един от двата изтеглени казуса. 

8. След обявяване началото на писмения изпит за младши прокурори, един от 

кандидатите избран на случаен принцип, изтегля един казус, по който се провежда 



изпитът и го обявява на всички кандидати, след което отваря по още два плика и след 

сравняване обявява дали казусите са различни от изтегления. 

9. Продължителността на писмения изпит е 4 астрономически часа, като началото 

им се поставя след прочитане и записване /раздаване/ на казуса. 

10. По време на изпита могат да се ползват само нормативни актове. В случай, че 

бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга 

съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно 

участие в конкурса. 

11. При опит за преписване или подсказване и при неспазване инструкциите на 

квесторите, нарушителят се отстранява от по – нататъшно участие в конкурса, за което 

се съставя протокол, който се подписва от членовете на конкурсната комисия. 

12.  Кандидатите могат да пишат само с химикал със син цвят на подпечатаната 

страна на белия лист. Номериране на страниците се допуска само в горния десен ъгъл, 

като печатът остава в долния десен ъгъл. В беловата не се допускат корекции, 

зачертавания и поставянето на каквито и да било други отличителни знаци. При 

необходимост, кандидатите получават допълнителни листове от квесторите.  

13. След приключване на работата си всеки кандидат изписва на предварително 

предоставения фиш трите си имена, ЕГН, вх.№ издаден от администрацията на ВСС, 

както и датата на изпита. След като се подпише, кандидатът запечатва попълнения фиш 

в малкия плик. Казусът, беловата, прегънатата на две чернова и малкият плик се 

запечатват в големия плик, след което се предават на представител от администрацията 

на ВСС срещу подпис в присъствения списък.  

14.  Излизането на кандидатите от залата по време на писмения изпит е 

недопустимо, освен в случаите на обективна или физиологична необходимост само 

след разрешението на квесторите и със задължително придружаване от представител на 

Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.  

 
Тези Указания се прилагат и за неприключилите до момента на приемането им 

конкурси. 


