
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ 

„Призовкар“ 

 

1. Кратко описание на длъжността: отговаря за своевременното и 

законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно 

правилата на процесуалните закони. Получава и изпраща служебната 

кореспонденция. 

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсните 

длъжности:  средно общо образование; познания по общи деловодни 

техники и съвременни офис процедури; умения за работа със стандартно 

офис оборудване; добри компютърни умения; добри познания по 

стилистика, правопис, граматика и  пунктуация; много добри умения за 

работа с граждани и работа в екип. 

3. Размер на основното месечно трудово възнаграждение за 

конкурсната длъжност: 465 лева. 

4. Начин на провеждане на конкурса: 

- първи етап - по документи; 

- втори етап – събеседване. 

5. Необходими документи за участие в конкурса:  

Кандидатите следва да представят: заявление за участие в конкурса 

/по образец/; декларация от кандидата за липса на обстоятелства по чл.131 

от Правилника за администрацията в съдилищата /по образец/; копия от 

документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност/; свидетелство за 

съдимост и медицинско свидетелство; автобиография; кандидатите могат 

да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват 

тяхната квалификация и умения за обявената длъжност. 

Всички копия на документи трябва да са заверени „вярно с 

оригинала“ от кандидата. 

Всички документи по образец и длъжностната характеристика са на 

разположение на кандидатите в сайта на съда:  www.court-provadia.com  

6. Място и срок за подаване на документите: крайният срок за подаване 

на документите  е до 28.02.2017г. 17:00 часа. 

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в 

Районен съд - Провадия, ул.„Ал. Стамболийски“ №23, ет.3, ст. 1, 

административен секретар или служител, който го замества, всеки работен 

ден от 9.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа. 

Всички съобщения и обявления свързани, с конкурса ще се 

публикуват в сайта на съда на адрес: www.court-provadia.com и на 

информационното табло в съда.  
 

http://www.court-provadia.com/
http://www.court-provadia.com/

