
 
 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ!       29.09.2017 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                Палмира Атанасова 

 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

за длъжността 

ПРИЗОВКАР 

(код по НКПД 4419 2004) 
 

 

 

 Описание на длъжността:  

 

� Длъжност от специализираната администрация на органите на съдебната 

власт съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата 

на осн. чл.341 ал.1 от ЗСВ и Правилата за прилагането му, утвърдени с решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №27/06.12.2016 г., в 

сила от 01.12.2016 г.; ранг – минимален V, максимален І. 

 

� Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа; координира дейността си 

със съдебните деловодители, съдебните секретари и секретаря в съдебно-

изпълнителна служба; отговаря за навременното връчване на призовките и другите 

книжа, незабавното връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на 

причините при невръчване на призовки и др. книжа; изпълнява други задължения, 

предвидени в Правилника за администрацията в съдилищата и такива, възложени 

му от председателя на съда или административния секретар. 

 

 

 Основни задължения: 

 

1. Разпределя и връчва призовки, съобщения и книжа; съблюдава 

спазването на законовите изисквания за пълнота и яснота на призовките и 

книжата; отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и 

съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони и ПАС; 

2. Отбелязва във вторите екземпляри на призовките и др.книжа датата 

на връчване, трите имена и качеството на лицето, което е получило или отказало 

да получи призовката или книжата, съответно на свидетелите, както и причините 

за невръчване; 

3. Връчването удостоверява с подписа и трите си имена, като изписва 

четливо и датата на връчването; 

4. Легитимира се със служебна карта, издадена от съда; 
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5. Предава в деловодството вторите екземпляри на връчените призовки 

и съдебни книжа, изходящи от РС Левски, а изходящите от други съдилища 

разпределя по предназначение в изходящата кореспонденция; 

6. Води книгата по чл.48 от ПАС; 

7. Невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по 

процесуалните закони връща с бележка върху тях за причините за това; 

8. Взема участие при координиране на съдебната работа, пряко свързана 

с дейността му, заедно с останалите служители на съда; 

9. Участва в обучението на нови служители, като се задължава да ги 

въведе в работата, да разяснява и отговаря на техни въпроси, свързани с 

изпълнението на служебните му задължения; 

10. Изпълнява и други задължения, предвидени в ПАС и такива, 

възложени му от председателя на съда и административния секретар.  

 

 

 Квалификационни изисквания: 

 

1. Отлични комуникативни умения, самодисциплина и отговорност; 

2. Добри умения за работа с граждани и в екип; 

3. Отлични умения за изразяване на информация (писмено и устно), за 

намиране на разрешение на нестандартни проблеми и ситуации. 

 

 

Минимална степен на завършено образование: средно. 

 

 

Изисквания за трудов стаж/професионален опит съгласно 

Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата: няма. 

 

 

Горестоящи: председател на съда, административен секретар. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Янка Борисова, адм. секретар 

 

 

 

Получих копие от длъжностната характеристика за длъжността, която 

изпълнявам: 

 

Дата: ______________   Служител: _________________________________ 


