
 
О Б Я В А 

 

 Със Заповед № РД-13-105/06.07.2018 г., издадена на основание чл.86, 

ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, чл.90, ал.1 от Кодекса на труда и 

чл.138, ал.1, във вр. с чл.140, ал.1 от Правилника за администрацията в 

съдилищата, Административният ръководител на Окръжен съд – Сливен, 

 

О Б Я В Я В А: 

 

 ЗА ЗАЕМАНЕ чрез конкурс на една подлежаща на овакантяване 

щатна длъжност „ПРИЗОВКАР” по щатното разписание на Окръжен съд 

– Сливен.   

ИЗИСКВАНИЯ за кандидатстване за длъжността:   
1. Минимална образователна степен – средно; 

2. Трудов стаж – не по-малко от 3 /три/ години общ трудов стаж; 

3. Препоръчителна квалификация – работа в органи на съдебната 

власт или в други органи на публичната администрация; 

4. Компютърни умения за работа с Microsoft Office – Word; Excel] 

5. Персонални качества – отлични комуникативни умения; 

оперативност при работа с хора; логистични умения; способност 

за работа в екип. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, които следва да бъдат 

представени от кандидатите: 

1. Молба – заявление по образец; 

2. Диплома за завършена образователна степен; 

3. Медицинско свидетелство; 

4. Свидетелство за съдимост;  

5. Автобиография - CV ; 

6. Мотивационно писмо/препоръка; 

7. Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати 

и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за 

обявената длъжност. 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  17.00 ч. на 

24.08.2018 г. 

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Съдебна палата – 

Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2, етаж ІІІ, стая № 301 

„Регистратура и архив на Окръжен съд – Сливен. 
Конкурсът ще се проведе на два етапа (разглеждане на документите и 

допускане на кандидати до интервю) в периода от 27.08.2018 г. до 31.08.2018 г. 

Подробна информация относно конкретните дати за интервюто ще бъде 

публикувана в Интернет-страницата на Окръжен съд – Сливен на адрес: 

www.court.sliven.net в модул „Съобщения“, както и на таблото за съобщения, 

находящо се в партерното фоайе на Съдебна палата – Сливен. 

http://www.court.sliven.net/

