
 
 
 

           
 
 

ЗАП ОВЕД  
№  1 5 3  

 
25.04.2016 год., гр.Перник 

 
ОТНОСНО: Обявяване и провеждане на конкурс за назначаване 

на съдебни служители в Окръжен съд - Перник 
 
На основание чл.343, ал.1 от Закона за съдебната власт, 

чл.130-140 от Правилника за администрацията в съдилищата и в 
съответствие чл.89-96 от Кодекса на труда 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1.Обявявам конкурс за назначаване на съдебен служител на 

длъжността „Съдебен деловодител" – 1 (една) щатна бройка с 
трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 от КТ. 

 
Кратко 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 др. 

 
Минимален размер на основната заплата – 539.00 лв. и за 

ранг – 25.00 лв. 
 
2.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 
а) 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; 
- 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. 
3.Необходими документи за участие в конкурса: 
3.1.Писмено заявление (по образец). 

П Е Р Н И Ш К И  О К Р Ъ Ж Е Н  С Ъ Д  
Перник, ул.”Търговска” 37, тел. (076)647012, fax. (076)604441, http://pernik.court-bg.org, ospernik@abv.bg 
 



 2

3.2.Копия от документи за придобита образователно-
квалификационна степен, допълнителна квалификация и 
правоспособност. 

3.3.Копия от документи, удостоверяващи компютърна 
грамотност. 

3.4.Автобиография (саморъчно подписана от кандидата). 
3.5.Копие от  лична карта. 
3.6.Свидетелство за съдимост, издадено за работа в орган 

на съдебната власт – оригинал. 
3.7.Медицинско свидетелство за работа и удостоверение, 

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

3.8.Копие от трудова книжка или други документи, 
удостоверяващи продължителността на трудовия стаж. 

3.9.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от 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). 

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

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

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

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

4.Начин на провеждане на конкурса - 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. 
5.Кандидатите за участие в конкурса подават документи 

лично или чрез пълномощник в служба „Регистратура" на Окръжен 
съд - Перник, на ул.“Търговска“  № 37 – партер, срещу входящ 
номер, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. 

Срокът за подаване на документи е 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. 

6.Конкурсът да се проведе от комисия, чиито членове ще се 
определят с отделна заповед на административния ръководител, 
съобразно чл.134, ал.1 от ПАС. 

7.След изтичане на крайния срок за приемане на 
документите за участие в конкурса, комисията по т.6 провежда 
заседание за допускане на кандидатите до конкурса. На комисията 
се предоставят всички приети документи за участие. 
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8.Комисията по т.6, след като прецени наличността на 
документите по т.3 от Заповедта, съответствието на минималните 
изисквания за участие в конкурса по т.2, подаването на 
документите в срока по т.5, да състави мотивиран протокол за 
решението си относно допускането до конкурса и да изготви 
списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати. 

В списъка на допуснатите кандидати да се посочат датата 
на провеждане на конкурса, началният час и мястото на провеждане 
(включително датите, часовете и местата за провеждане на втория 
етап). 

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати да се 
посочат основанията за недопускането им. 

Протоколът и списъците да се обявят на таблото за 
съобщения на Окръжен съд – Перник, втори етаж на Съдебната 
палата и да се публикуват на интернет страницата на Окръжен съд 
- Перник, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за 
подаване на заявленията за участие в конкурса. Така кандидатите 
се считат за уведомени и отделни съобщения не следва да им бъдат 
изпращани. 

Недопуснатите до конкурс кандидати могат да подадат жалба 
в 7-дневен срок от обявяването на протокола по т.8 пред 
административния ръководител на Окръжен съд - Перник, който се 
произнася окончателно в 3-дневен срок. Жалбата не спира 
конкурсната процедура.  

9.Втори, трети и четвърти етап да се проведат по 
утвърдената Методика за провеждане на конкурса, етапите, 
критериите и начина на оценяване на кандидатите за съответните 
длъжности, която да бъде обявена едновременно с обявяване на 
протокола и списъците по т.8. 

10.За работата си комисията по т.6 от настоящата заповед, 
съставя протокол за всеки следващ етап, в който отразява 
оценката на кандидатите и обявява по начина, посочен в т.8 от 
заповедта тези кандидати, които са допуснати до следващия етап, 
съобразно Методиката за критерии и оценяване. 

11.Крайната оценка на кандидатите се формира като 
средноаритметично число от оценките на кандидатите от втори, 
трети и четвърти етап на конкурса. Въз основа на проведения 
конкурс, комисията класира кандидатите успешно издържали 
конкурса. 

Протоколът с крайното класиране да се обяви на таблото за 
съобщения на Окръжен съд – Перник, втори етаж и на интернат 
страницата на съда в 3-дневен срок от приключване на конкурса. 

12.Конкурсната комисия по т.6 от настоящата заповед 
представя протокола и всички документи на класираните кандидати 
на административния ръководител на Окръжен съд - Перник в 3-
дневен срок от приключване на конкурса. 

15.Трудово правоотношение възниква с лицето, което е 
класирано на първо място. 

При възникване на трудовото правоотношение служителите 
подписват декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ. 

16.Конкурсът да се обяви в местен ежедневник чрез 
публикуване на съобщение, което да съдържа всички реквизити по 
чл.135, ал.3 от Правилника за администрацията в съдилищата. 

Копие от заповедта да се постави на таблото за съобщения 
на Окръжен съд – Перник, втори етаж. 
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Копие от заповедта, съобщението за конкурса, длъжностната 
характеристика на конкурсната длъжност и образците на посочените 
в т.З от Заповедта документи, да се публикуват на интернет 
страницата на съда - http://pernik.court-bg.org. 

17.Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите 
от него да бъдат обявени на интернет страницата на съда и 
таблото за съобщения на Окръжен съд – Перник, втори етаж. 

18.Изпълнението на заповедта възлагам на конкурсната 
комисия, а цялостната организация - на съдебния администратор. 

19.Препис от заповедта да се връчи на съдебния 
администратор и членовете на конкурсната комисия по т.6, след 
нейното назначаване. 

 
 
 

Адм.ръководител - 
Председател на Окръжен съд - Перник:    /п/ 

/Ел.Николова/ 


