
З А П О В Е Д 
№ 20/25.01.2017 ГОДИНА 

относно: ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 
ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 
В РЕГИСТРАТУРАТА 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 и т. 9 във връзка с чл. 343, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт и в съответствие с чл. 89 - чл. 96 от Кодекса на труда, чл. 130 -
чл. 140 от Правилника за администрацията в съдилищата и Решение на Висшия 
съдебен съвет по т. 41 от Протокол № 17 / 02.04.2015 година 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Обявявам конкурс за длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В РЕГИСТРАТУРАТА С 
код по НКПД 4415 2003, съгласно Класификатора на длъжностите в 
администрацията на органите на съдебната власт, раздел II. „Специализирана 
администрация", с минимални изисквания към кандидатите по чл. 107а от КТ, чл. 
131 от Правилника за администрацията в съдилищата и завършено средно 
образование, като владеенето на десетопръстна система за писане на кирилица, 
клавиатурна подредба по БДС, е предимство. 

2. Да се изготви обява, която до 26.01.2017 година: 
s да се изпрати за публикуване във вестник „Марица"; 
S да се публикува на интернет страницата на съда; 
S да се постави на таблото за обяви в сградата на Районен съд - Първомай. 

3. В срок от 28.02.2017 година до 01.03.2017 година назначена със заповед на 
административния ръководител комисия по чл. 93 от КТ да осъществи 
допускането на кандидатите до конкурса, като до 17:00 часа на 02.03.2017 
година протоколът от заседанието на комисията и списъците с допуснатите и 
недопуснатите кандидати да се изнесат на интернет страницата и на таблото за 
обяви на Районен съд - Първомай. 

4. Конкурсът да се проведе в съдебната палата от 09:00 часа на 20.03.2017 
година от комисия по чл. 94 от КТ, назначена със заповед на административния 
ръководител, на три етапа: 

•S по документи; 
V тестови и практически задачи, свързани с работата, включващи проверка 

на познания по правопис, пунктуация, стилистика и компютърна грамотност; 
•S събеседване. 

5. Необходими документи за участие в конкурса: 
S заявление (по образец); 
s автобиография (по образец); 
s декларация по чл. 136, ал. 2, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 131, т. 1 - т. 5 от 

ПАС (по образец); 
S декларация по чл. 132, ал. 2 от ПАС за липсата на обстоятелствата по чл. 

107а, ал. 1 от КТ (по образец); 
s свидетелство за съдимост; 



S медицинско свидетелство за работа; 
S удостоверение от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от 

психически заболявания; 
s заверено копие от диплома за завършено образование; 
S заверено копие от лична карта; 
S заверено копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи 

продължителността на трудовия и осигурителния стаж; 
S препоръки от предишни работодатели и други документи (по желание на 

кандидата); 
S пълномощно за подаване на документи, когато същите не се подават 

лично от кандидата. 
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени. 
6. Документите да се подават до 27.02.2017 година (включително) в стая № 8 

на Районен съд - Първомай. 
7. Документите да се входират от 09:00 до 17:00 часа в работен ден от 

деловодителя в регистратурата, който ги предава на административния 
секретар. 


