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О Б Я В А 

 
 
Окръжен съд гр. Перник ОБЯВЯВА конкурси за длъжностите: 
- „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ – 2 щатни бройки с трудов договор по 

чл.67, ал.1, т.1 КТ; 
- „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ – 1 щатна бройка с трудов договор по 

чл.67, ал.1, т.1 КТ. 

І.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ 
Изпълнява дейности по подготовката на делата за 

разглеждане в съдебни заседания; изготвя протоколи от съдебните 
заседания под диктовката на председателя на съдебния състав, 
съобразно изискванията на процесуалните закони; изготвя списъци 
за реда и часовете за разглеждане на делата; вписва в книгата за 
открити съдебни заседания делата на съдебния състав; изготвя 
призовки за отложените дела; подготвя формуляри; отчети и други 
документи; 

Минимален размер на основната заплата – 539.00 лв. и за 
ранг - 25.00 лв. 

ІІ.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ 
Комплектова образуваните и разпределени на съдията-

докладчик входящи документи; извършва вписванията в съответните 
деловодни книги; изготвя списък на призовките и изпраща същите; 
подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията-
докладчик по делото; вписва данни по делата, отразява в 
електронната папка съответния статус и местоположение на делата, 
и други. 

Минимален размер на основната заплата – 539.00 лв. и за 
ранг – 25.00 лв. 

ІІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 
a) минимални изисквания: 
- завършено средно образование; 
- трудов стаж две години; 
- компютърна грамотност и машинописни умения; 
б) специфични изисквания: 
- умения и познания по общи деловодни техники, електронна 

обработка на данни, работа със стандартно офис оборудване; 
- отлични комуникативни умения и способност за работа с 

граждани и в екип (за съдебен деловодител); 
- комуникативни умения и способност за работа с граждани 

и в екип (за съдебен секретар); 
- познания по правопис, граматика, пунктуация и 

стилистика; 
- познания по Правилника за администрацията в съдилищата 

и Етичен кодекс на съдебните служители; 
- трудов стаж на същата или сходна длъжност в органите на 

съдебната власт или в държавната администрация е предимство. 
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ІV.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 
Конкурса ще се проведе на четири етапа: 
- първи етап - по документи; 
- втори етап - писмен изпит-тест за проверка на 

познанията по Правилника за администрацията в съдилищата и 
Етичния кодекс на съдебните служители, както и тези по правопис, 
граматика, пунктуация и стилистика; 

- трети етап - проверка на компютърните и машинописни 
умения на кандидатите; 

- четвърти етап – събеседване. 

V.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА 
ДЛЪЖНОСТИТЕ „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ И „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ 

- Писмено заявление (по образец); 
- Копия от документи за придобита образователно-

квалификационна степен, допълнителна квалификация и 
правоспособност; 

- Копия от документи, удостоверяващи компютърна 
грамотност; 

- Автобиография (саморъчно подписана от кандидата); 
- Копие от лична карта; 
- Свидетелство за съдимост, издадено за работа в орган на 

съдебната власт – оригинал; 
- Медицинско свидетелство за работа и удостоверение, след 

извършен преглед, че кандидатът не страда от психични заболявания 
и не се води на учет – оригинал; 

- Копие от трудова книжка или други документи, 
удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; 

- Декларация по чл.136, ал.2, т.1 ПАС, че кандидатът е 
пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не 
е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 
свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (по 
образец); 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1 
от КТ (по образец). 

- Документи, представени по желание на кандидата (копия): 
за придобити допълнителни квалификации, за владеене на чужд език, 
препоръки от предни работодатели и др.; 

- Пълномощно за подаване на документи (когато не се 
подават лично от кандидата). 

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно 
заверени от кандидата. 

VІ.СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на 

публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник. В този 
срок желаещите могат да получат длъжностна характеристика за 
конкурсната длъжност и образци на посочените документи от служба 
„Регистратура" или от интернет страницата на съда – 
http://pernik.court-bg.org 

VІІ.МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
Гр.Перник, ул.„Търговска“ № 37, Съдебна палата, служба 

“Регистратура“ на Окръжен съд гр.Перник, всеки работен ден от 
9.00 ч. до 17.00 ч. 
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Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от 
него ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и таблото за 
съобщения на Окръжен съд – Перник, втори етаж. 

 
Допълнителна информация може да получите на телефон: 

(076) 64 70 12; (076) 64 70 55. 
Обявата за конкурса е публикувана във в.“Съперник“, бр.81 

от 27.04.2016 година. 
 
 


