
 
 
 
 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ: ………………………………………………… 

Председател на 
Окръжен съд - Перник 

 
 

МЕТ ОДИК А 
за провеждане на конкурса, критериите и начина 

на оценяване на кандидатите за длъжността 
„Съдебен секретар” 

 
 
Настоящата методика се изготвя на основание чл. 13 от 

Вътрешните правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност 
и подобряване на професионалната квалификация на съдебните 
служители в Окръжен съд - Перник. 

1.За заемане на длъжността конкурсът се провежда на 
четири етапа. 

1.1. Първи етап - по документи, правилата на който са 
определени в чл.12.1 от Вътрешните правила за подбор, 
назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на 
професионалната квалификация на съдебните служители в Окръжен 
съд - Перник. 

1.2. Втори етап – писмен изпит-тест за проверка на 
познанията по правопис, граматика, пунктуация и стилистика. 

1.3. Трети етап - проверка на компютърните и машинописни 
умения на кандидатите. 

1.4. Четвърти етап - събеседване. 
1.5. По преценка на комисията може да се насрочи 

провеждането на повече от един етап в един и същи ден. 
2. Провеждане на втори етап – писмен изпит-тест за 

проверка на познанията по правопис, граматика, пунктуация и 
стилистика. 

2.1. Кандидатите решават тест, съдържащ 20 въпроса. 
Петнадесет от тях са с посочени три варианта на отговор, като 
само едни от тях е верен. Останалите пет са отворени и изискват 
посочване на отговори от кандидата. 

2.2. Време за решаване на теста – 40 минути 
2.3. След изтичане на времето за решаване на теста, 

кандидатът изписва името си, подписва се и предава теста на 
членовете на комисията 

2.4. За всеки верен отговор кандидатът получава 1 точка, 
като получените точки се приравняват по шестобалната система, 
както следва: 

- оценка 6.00 - 20 точки 
- оценка 5.50 - 19 точки 
- оценка 5.00 - 18 точки 
- оценка 4.50 - 16-17 точки 
- оценка 4.00 - 14-15 точки 
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- оценка 3.50 - 12-13 точки 
- оценка 3.00 – 10- 11 точки 
- оценка 2.00 – 9 и по-малко точки 
2.5. В деня на провеждане на конкурса или най-късно в 

следващия работен ден комисията обявява резултатите, като се 
поставят съобщения на таблото на съда и на интернет страницата 
на съда и определя датата, на която ще се проведе третият етап 
на конкурса. 

2.6. До следващия етап на конкурса се допускат 
кандидатите, класирани от първо до 10-то място, съобразно 
получените точки, но не по-малко от 10 точки. 

3. Провеждане на трети етап - проверка на компютърните и 
машинописни умения на кандидатите. 

3.1. Този етап се провежда чрез диктовка на еднотипен 
текст.  

3.2. След приключване на диктовката кандидатите в рамките 
на петнадесет минути следва да запишат, редактират, форматират и 
принтират съставения от тях документ. На кандидатите се 
предоставя възможност да прослушат еднократно вече диктувания 
текст. 

3.3. На принтирания документ кандидатът изписва на ръка 
името си, подписва се и предава същия. 

3.4. На този етап всеки кандидат може да получи 
максимална оценка 6.00, като за всяка допусната правописна и 
пунктуационна грешка оценката се намалява с 0,10. 

3.5. В деня на провеждане на конкурса или най-късно в 
следващия работен ден комисията обявява резултатите, като се 
поставят съобщения на таблото на съда и на интернет страницата 
на съда и определя датата, на която ще се проведе четвъртият 
етап на конкурса. 

4. Провеждане на четвърти етап – събеседване. 
4.1. На този етап се оценяват професионалните и 

комуникативни качества на кандидатите. Задават се въпроси, 
свързани с изискванията за заемане на длъжността, трудовите 
функции на длъжността, за която се провежда конкурсът и др. По 
преценка на комисията на кандидатите могат да се поставят и 
допълнителни задачи във връзка с проверка на практическите 
умения за заемане на длъжността, компютърните познания и 
бързината на писане. 

4.2. Кандидатите се оценяват по шестобалната система, 
като оценката от този етап съставлява средноаритметично число от 
оценките на членовете на комисията за всеки отделен кандидат. 

4.3. В деня на провеждане на четвъртия етап или най-късно 
в следващия работен ден комисията обявява резултатите от 
конкурса, като се поставят съобщения на таблото на съда и на 
интернет страницата на съда. Крайната оценка съставлява сбор от 
оценките на всеки един от последните три етапа от конкурса и 
възможната максимална оценка е 18. 

Методиката е утвърдена със Заповед №184/25.05.2016 година 
на Административен ръководител – Председателя на Окръжен съд 
гр.Перник. 

 


