
РАЙОНЕН СЪД - ПЪРВОМАЙ 

конкурс за длъжността 
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Кратко описание на длъжността: приема, регистрира, разпределя и направлява 
входящата кореспонденция, изготвя изпълнителни листове, издава удостоверения, преписи, 
копия и извлечения от книжа, изготвя писма, следи за изтичане на процесуалните срокове, води 
книги и регистри, издава свидетелства и справки за съдимост, извършва отбелязвания върху 
бюлетини за съдимост и отговаря за тяхното движение и съхранение. 

Минимален размер на основна заплата за длъжността - 566 лева. 
Минимални изисквания към кандидатите - по чл. 107а от Кодекса на труда, чл. 131 от 

Правилника за администрацията в съдилищата, завършено средно образование, като 
владеенето на десетопръстна система за писане на кирилица, клавиатурна подредба по БДС, е 
предимство. 

Необходими документи за кандидатстване: 
1. заявление (по образец); 
2. автобиография(по образец); 
3. декларация по чл. 136, ал. 2, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 131, т. 1 - т. 5 от ПАС (по 

образец); 
4. декларация по чл. 132, ал. 2 от ПАС за липсата на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от 

КТ (по образец); 
5. свидетелство за съдимост; 
6. медицинско свидетелство за работа; 
7. удостоверение от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психически 

заболявания; 
8. заверени лично от кандидата копия от: 

• диплома за завършено образование; 
• лична карта; 
• трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на 

трудовия и осигурителния стаж. 
9. препоръки от предишни работодатели и други документи (по желание на кандидата); 
10. пълномощно за подаване на документи, когато същите не се подават лично от 

кандидата. 
Подаване на документи: до 27.02.2017 година (включително) от 9 до 17 часа в стая № 8. 
Провеждане на конкурса: 
В срок от 28.02.2017 година до 01.03.2017 година комисия по чл. 93 от КТ осъществява 

допускането на кандидатите до конкурса (по документи), като до 17:00 часа на 02.03.2017 
година протоколът от заседанието на комисията и списъците с допуснатите и недопуснатите 
кандидати се изнасят на интернет страницата и на таблото за обяви на Районен съд -
Първомай. 

Тестовите и практически задачи, свързани с работата, включващи проверка на познания по 
правопис, пунктуация, стилистика и компютърна грамотност, както и събеседването с 
кандидатите се провежда в съдебната палата от 09:00 часа на 20.03.2017 година от комисия по 
чл. 94 от КТ. 

Кандидатите могат да получат характеристика на конкурсната длъжност и примерни 
образци на необходимите документи от служителите в стая № 8 или от интернет страницата на 
съда. г / ) 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР: 


