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МЕТОДИКА 

за провеждане и оценяване на кандидатите във  втори и трети етап от конкурса  

за заемане на длъжността „съдебен секретар“ в Административен съд - Пазарджик,  

обявен със Заповед № РД-08-342/09.12.2022 г. на  и. ф. председател на  

Административен съд - Пазарджик 

 

 

 

 І. Втори етап „Практически изпит“  

Провеждането на втория етап „Практически изпит“ от конкурса за длъжността 

„съдебен секретар“ има за цел: 

- проверка на компютърната грамотност на кандидатите по MS Office и работа 

със стандартна офис техника; 

- проверка на машинописните умения – бързина на писане; 

- проверка на познания по правопис, граматика, пунктуация и стилистика. 

Практическият изпит се провежда при следния регламент: 

На всеки кандидат, допуснат до участие във втория етап от конкурса за 

длъжността „съдебен секретар“ комисията осигурява място на стационарен компютър, 

с инсталиран MS Office пакет. Компютрите трябва да са свързани с периферна офис 

техника. В зависимост от броя на допуснатите кандидати, участниците в практическия 

изпит могат да бъдат разпределени от комисията в две и повече групи, по реда на 

допускането им. С изключение на текста на диктовката, условията на другите задачи се 

предоставят на кандидатите преди започване на изпита, разпечатани на хартиен 

носител.  

Преди изпита кандидатите удостоверяват самоличността си с лична карта, като 

се подписват в присъствен списък. 

Практическият изпит включва: 

1. Задачи за проверка на машинописните умения, познанията по правопис, 

граматика, пунктуация и стилистика, задачи за проверка на компютърната грамотност и 

работа със стандартна офис техника, както следва: 

1.1. Диктовка на текст за определено време – във файлов формат Word, с 

изключен текстови редактор за проверка на правопис. Изборът на 

конкретния текст за диктовката се извършва от конкурсната комисия в деня 

на провеждане на изпита, като текстът на диктовката е еднакъв за всички 
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кандидати. Комисията определя времето за писане на диктовката, съобразно 

големината на избрания текст, което време не може да бъде повече от 10 

минути. Текстът на диктовката се чете от член на конкурсната комисия, а в 

случай, че броят на кандидатите не позволява едновременното провеждане 

на изпита с всички допуснати кандидати, диктовката се осъществява чрез 

аудиозапис.  

1.2. Проверка и редакция на допуснати правописни, граматически, 

стилистични и пунктуационни грешки.  

1.3. Форматиране на текст в Word – форматиране на текста на диктовката – 

шрифт, размер на шрифта, стил, подравняване на текста, разстояние между 

редове и абзаци, размер на полета и др. условия, зададени в задачата.  

1.4. Разпечатване на готовия текст в Word на хартиен носител. 

1.5. Създаване име на готовия файл в Word и запазване на файла по зададени 

в задачата условия. 

Общото време за изпълнение на задачите от т. 1.1. до т. 1.5. вкл. е 20 минути. 

2. Задачите по т. 1 се оценяват от комисията с една обща оценка по 

шестобалната система, до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната оценка, която могат да получат кандидатите е 6,00. 

За всяка пропусната дума от продиктувания текст максималната оценката се 

намалява с една десета – 0,10. 

За всяка допусната в диктовката правописна, граматическа и пунктуационна 

грешка максималната оценка се намалява с пет стотни - 0,05. 

За всяка допусната в диктовката стилистична грешка максималната оценка се 

намалява с две стотни - 0,02. 

За всяка допусната грешка при форматирането на текста оценката се 

намалява с пет стотни – 0,05. 

За грешки при принтирането, създаването на името на файла и запазването му 

оценката се намалява с пет стотни - 0,05. 

3. Комисията съставя протокол за резултатите от проведения практически изпит 

и обявява резултатите на участниците в тридневен срок от провеждането му на таблото 

за обявления в съда и на интернет страницата на Административен съд – Пазарджик. В 

протокола комисията посочва датата, мястото и часа на провеждане на третия етап от 

конкурса „Събеседване“.  

Комисията допуска до участие в третия етап от конкурса „Събеседване“ само 

кандидатите, получили оценка от практическия изпит не по-ниска от оценка 4,50 – 

„много добър“. 

 

II. Трети етап „Събеседване“ 

1. На кандидатите ще бъдат задавани унифицирани въпроси, по преценка на 

комисията, с оглед оценяване на професионалните и личностни качества, умения и 

способности на кандидатите, съобразно изискванията за заемане на длъжността и 

проверка на познанията им по нормативната уредба – Закон за съдебната власт, 

Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители и 

длъжностна характеристика за „съдебен секретар“. 

2. При оценяване на събеседването всеки член на комисията преценява 

качествата на кандидата, въз основа на неговите отговори по шестобалната система с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 
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Оценката на кандидатите от събеседването се изчислява като средноаритметична 

оценка от оценките на всеки от членове на конкурсната комисия, отразени в 

индивидуален работен протокол. 

За успешно издържали третия етап от конкурса се считат само кандидатите, 

получили оценка не по-ниска от 4,50 „много добър“, които участват в крайното 

класиране. 

 

III. Класиране на кандидатите 

Крайната оценка на всеки успешно преминал през втори и трети етап от 

конкурса кандидат  се изчислява като средноаритметична оценка от оценката от 

практическия изпит и оценката от събеседването. При равни оценки комисията класира 

кандидата получил по-висока оценка на третия етап от конкурса, а при равенство 

предимство имат кандидатите, работили на сходна с обявената конкурсна длъжност. 

Конкурсната комисия извършва класиране на кандидатите чрез подреждането 

им според получената обща оценка и го отразява в протокол, който се подписва от 

всички членове.  

Протоколът от крайния резултат на конкурса се съобщава на участниците в него 

в тридневен срок от провеждането му, като се публикува на интернет страницата на 

Административен съд – Пазарджик и се поставя на таблото за обявления в съда. 

Протоколът се представя на административния ръководител – председател на съда.  

 

Методиката е утвърдена със Заповед № РД-08-23/18.01.2022 г. на и. ф. 

председател на Административен съд – Пазарджик.  

 

 

Изготвили:  

Комисия, назначена със заповед № РД-08-352/14.12.2022 г. на и. ф. 

председател на Административен съд – Пазарджик, в състав: 

 

 

Председател на комисията:                /П/ 

                                                        (Дияна Златева-Найденова) 

 

                                     Членове: 1.               /П/  

                                                        (Гергана Стойнова) 

                                                      2.               /П/  

                                                         (Тодорка Стойнова)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


