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З А П О В Е Д
№ А- 21

гр. Лом, 11.02.2019 год.

Албена Миронова – Административен ръководител Председател на
Районен съд - Лом, на основание чл.80, ал.1, т.9 от Закона за съдебната
власт, чл. 343, ал.1 от ЗСВ, и чл.91 от КТ и чл.133, ал.1 от Правилника за
администрацията в съдилищата  /ПАС/, в съответствие с съгласно
изискванията на чл. 139, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 , чл.142 и чл.144, ал.1 от
ПАС

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ за провеждане на конкурса в състав:
Председател – Борислава Славчева –съдия
Членове 1. Зорница Петрова – адм.секретар

2. Пламен Дончев - системен администратор
3. Пенка Кънева – съд. деловодител
4. Марияна Димитрова – съд. деловодител

Резервен член на комисията: Боряна Александрова – съдия

Конкурса да се проведе на два етапа:

 І етап – по  документи- Комисията заседава на 12.02.2019 год.

Конкурсната комисия следва да разгледа подадените заявления, като
прецени дали са представени всички необходими документи и дали те
удостоверяват минималните и специфичните изисквания, предвидени в
обявата за заемане на длъжността.

До участие в конкурса да се допускат единствено кандидатите, които
напълно отговарят на посочените в обявата изисквания и са представили
необходимите документи за участие в конкурса:
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Заявление за участие в конкурса  по образец, към което кандидатът
прилага:
- Подробна професионална автобиография – европейски формат;
- Мотивационно писмо;
- копия от документи за придобито образование /със заверка от

кандидата/;
- Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;
- Удостоверение от психиатричен кабинет –оригинал;
- Копие от документ за компютърна грамотност /със заверка от

кандидата/
- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 340, ал.2 от ЗСВ,

във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ - по образец.
- Декларация по чл.340, ал.1 от ЗСВ, че кандидатът е пълнолетен

български гражданин, не е поставен под запрещение, не е
осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване
от свобода и не е лишен от правото да заема определена
длъжност - по образец.

- Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати
и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за
обявената длъжност;

- копия на документите, удостоверяващи продължителността на
трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка /със
заверка от кандидата/;

- препоръка/и от предишен работодател/и.

Решението на Комисията относно допускането до конкурса да се
оформи в Протокол и да се изготвят списъци на допуснатите и
недопуснатите кандидати, които да се подписват от членовете на
комисията.

В списъка на допуснатите кандидати да се посочи началния час и
мястото на провеждане на конкурса, като датата на провеждане на
конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати да се посочват
основанията за недопускането им. Списъците с допуснатите и
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недопуснатите кандидати да се поставят на общодостъпно място в сградата
– таблото за информация в съда, както и да се качат на интернет-
страницата на съда не по-късно от 3 дни след изтичане на срока за
подаване на заявленията за участие в конкурса. На недопуснатите
кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

 II етап – писмен изпит за проверка на познанията по стилистика,
правопис, граматика, пунктуация, както и на компютърните умения
за текстообработка  с Word и тест за проверка на познанията на
нормативната уредба за работата на съдебната администрация
съобразно Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния
кодекс на съдебните служители, който да се проведе на
27.02.2019год.

За работата си комисията по провеждане на конкурса съставя
протокол, в който отразява резултатите /крайни оценки /.

Протоколът с  оценяването и класирането се съставя и обявява на
таблото  до  входа  / във  фойаето / - до края на работния ден на
27.02.2019год. и на Интернет  страницата на съда
http://www.lom.justice.bg.

 ІІІ етап на конкурса, който да се проведе на 28.02.2019г.

В трети етап на конкурса – събеседване, участват само кандидатите,
класирани от втори етап.

Членовете на конкурсната комисия оценяват професионалната
подготовка и другите качества на кандидатите с оценки по шестобалната
система. Крайната оценка е средноаритметично число от оценките на
всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат.

Въз основа на проведения конкурс, Комисията класира успешно
издържалите кандидати съобразно получените резултати.

http://www.lom.justice.bg/


4
3600 гр. Лом, пл. „Свобода” №8; тел. 0971/68101; факс: 0971/60216;

e-mail: court@rclom.org; web: http://lom.justice.bg

В 3-дневен срок от приключване на конкурса, протоколът от крайния
резултат на конкурса с класираните кандидати се публикува на интернет -
страницата на Районен съд – Лом и се съобщава на участниците в него.

Конкурсната комисия представя протокола и всички документи на
класираните кандидати на административния ръководител на Районен съд
Лом в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

Председателят на съда с писмена заповед определя лицето,
спечелило конкурса.

Ако няма допуснат кандидат до конкурса, административният
ръководител с писмена заповед прекратява конкурсната процедура.

Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият
кандидат е само един.

Копие от Заповедта да се връчи на членовете на комисията за
провеждане на конкурса.

Албена Миронова:
Административен ръководител

Председател на РС Лом


