
 

 

 

 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Име: …………………………………………………………………………… 

Длъжност: „ПРИЗОВКАР”; 

Ръководител: Административен ръководител на Окръжен съд – Сливен; 

Съдебен администратор 

Място в структурата на Окръжен съд – Сливен: „Б – специализирана 

администрация“, съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията на съдилищата“; 

Код по НКПД: 4419 2004 

 

 І. Основни функции 

 

 Призовкарят в Окръжен съд – Сливен осъществява своевременното и 

законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа в 

съответствие с правилата и разпоредбите на процесуалните закони. 

 

 ІІ. Основни длъжностни задължения 

 

 1. Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, съгласно правилата 

и разпоредбите на процесуалните закони; 

 2. Отбелязва с бележка върху вторите екземпляри на призовката 

причините за невръчените такива, както и връчените извън сроковете; 

 3. Връчването на призовките и съдебните книжа удостоверява с 

подписа си и личен, служебен щемпел, като отбелязва и датата на 

връчването.  

 4. При изпълнение на служебните си задължения се легитимира със 

служебна карта, издадена от Окръжен съд – Сливен; 

5. Предава вторите екземпляри от връчените призовки и съдебни 

книжа в съответното деловодство за прилагането им по делата; 

6. Извършва записи за предадените му за връчване и 

връчени/невръчени призовки и съдебни книжа в автоматизирана деловодна 

система; 

 7. При отсъствието на друг призовкар от Окръжен съд – Сливен 

и/или от Районен съд – Сливен, го замества в изпълнение на функциите му, 

съгласно установеното между съдебните ведомства разпределение на 

съдебните райони в града; 

 8. В изпълнение на възложените задачи пази и съхранява съдебната 

документация; 
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 9. При повреждане, загубване или изчезване на документи, незабавно 

уведомява съдебния администратор; 

 10. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и 

възложени му със заповед на административния ръководител на съда или с 

разпореждане на съдебния администратор. 

  

 ІІІ. Отговорности: 

 

 1. Поддържа отлични умения и познания по приемане, предаване и 

съхраняване на съдебна документация; 

 2. Носи отговорност за точното и качествено изпълнение на 

утвърдените с настоящата длъжностна характеристика задачи; 

 3. Носи отговорност за получената и пренасяна документация; 

 4. Носи отговорност за опазване на получената служебна 

информация, както и за спазване на Етичния кодекс на съдебните 

служители и вътрешните правила, утвърдени от административния 

ръководител на съда; 

 5. Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, 

създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности. 

 

 ІV. Организационни връзки: 

 

1. Длъжността „Призовкар“ в Окръжен съд – Сливен е 

изпълнителска; 

2. Длъжността „Призовкар“ е пряко подчинена на съдебния 

администратор и на административния ръководител на съда; 

3. Има непосредствени взаимоотношения с магистратите и съдебните 

служители;  

4. Има вътрешни и външни професионални контакти с физически 

лица, органи и организации, главно в кръга на изпълняваните 

функционални задължения. 

 

Длъжностната характеристика е съставена в съответствие с 

разпоредбите на глава ХІ от Правилника за администрацията в 

съдилищата.  

 

 

 

 


