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М Е Т О Д И К А 
 

за оценяване на кандидатите в конкурса за длъжността  

„съдебен деловодител“ в Районен съд Левски 

 

 

Етап 1:  Допускане на кандидатите до участие в конкурса. 

 

Комисията по провеждане на конкурса, назначена със заповед №РД-03-

6/11.01.2018 г. на председателя на РС Левски, разглежда всяко постъпило 

заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи 

и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните 

изисквания, предвидени в обявлението за конкурса, спазването на срока, реда и 

начина на подаване на документите. До участие в конкурса се допускат 

единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените изисквания.  

Решението на комисията се оформя в протокол и се изготвят списъци на 

допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на 

комисията. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на 

провеждане на конкурса (която не може да бъде по-рано от 14 дни от 

изнасянето на списъка), началният час и мястото на провеждане на конкурса. 

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват 

основанията за недопускането им.  

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на 

информационното табло в сградата на съда и се публикуват на интернет-

страницата не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на 

заявленията за участие в конкурса. В 7-дневен срок от обявяването на 

списъците недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до 

административния ръководител на съда, който се произнася окончателно в 3-

дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. 

  

 

Етап 2: Практически изпит в две части. 

 

1. Проверката на компютърните умения на кандидатите, познанията им 

по стилистика, правопис, граматика и пунктуация се извършва чрез изготвяне 

на служебна кореспонденция по зададен казус. 
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Всеки един от членовете на комисията по провеждане на конкурса 

оценява представянето на кандидатите в тази част с точки от 1 до 6, като вписва 

оценката върху работния лист на кандидата и се подписва. Минималният 

получен брой точки от всеки кандидат е 3, а максималният – 18 точки. 

 

2. Познанията относно общата нормативна уредба, свързана с дейността 

на съдебния деловодител, се оценяват чрез решаване на тест, утвърден от 

председателя на съда. Тестът се състои от два раздела: първият съдържа 30 

въпроса с избираем отговор, а вторият – 10 въпроса с отворен отговор. Всеки 

верен отговор на въпрос от първия раздел носи по една точка; отговорите на 

въпросите от втория раздел носят от 0 до 3 точки /по преценка на комисията/. 

Минималният получен брой точки е 0, а максималният – 60 точки. 

 

Крайната оценка на кандидата от втория етап е сборът от получените 

точки за първа и втора част, като минималният сбор е 3 точки, а 

максималният – 78 точки. 

 

Комисията извършва класиране на кандидатите според получения брой 

точки. До третия етап на конкурса се допускат кандидатите, събрали 

минимум 40 точки. 

 

Решението на комисията относно класирането се оформя в протокол и се 

изготвят списък с резултатите и списък на допуснатите до участие в третия етап 

на конкурса кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата 

на провеждане на третия етап. Списъците се поставят на информационното 

табло в сградата на съда и се публикуват на интернет-страницата незабавно 

след изготвянето им. 

 

 

Етап 3: Събеседване. 

 

На този етап комисията извършва преценка на личните качества на 

кандидатите – експедитивност, комуникативност, организираност, 

инициативност, способност за работа с граждани и работа в екип, лична 

мотивация; оценяват се логичност, последователност, аргументираност и стил 

на изложението. 

Всеки един от членовете на комисията по провеждане на конкурса 

оценява представянето на кандидатите в този етап с точки от 1 до 10. Крайната 

оценка на кандидата от третия етап е сборът от получените оценки от всеки 

един от членовете на комисията, като минималният сбор е 3 точки, а 

максималният – 30 точки. 
 



 
5900 Левски, обл.Плевен, бул. „България“ № 58 

тел./факс: 0650/82296, e-mail: levski_rs@abv.bg, www.rslevski.com 
 

Страница 3 от 3 

Сборът от получените точки от втори и трети етап формира 

крайната оценка на кандидата.  

 

Комисията оформя протокол с резултатите от проведения конкурс и 

извършва класиране на кандидатите според получените резултати. В случай на 

наличие на няколко кандидати с еднакъв най-висок резултат, комисията решава 

чрез гласуване кого от тях да класира на първо място, като преценява 

цялостното им представяне. 

 

С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение.  

 

В случай на отказ, респ. непостъпване на кандидата на работа в указания 

в чл.96 ал.2 от КТ срок, трудово правоотношение възниква със следващия в 

класирането участник. 

 

Протоколът от крайния резултат от конкурса се публикува незабавно 

след изготвянето му на интернет-страницата на РС Левски 

www.rslevski.com, раздел „Обявления, конкурси и др.“, и се поставя на 

информационното табло в сградата на РС Левски. 


