
УТВЪРДИЛ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”
при Административен съд – Монтана

Код по НКПД 2012 – 3343 3004

I. Длъжностни задължения

1. Характеристика на работата: Съдебният секретар изготвя протоколите от откритите
съдебни заседания на съда и води кореспонденцията по делата в изпълнение на
разпорежданията и резолюциите на председателя на съда и председателите на съдебните
състави.

2.Основни задължения:

1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя
на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното
заседание;

2. Изготвя списъци за реда и часа на разглеждане на делата и ги поставя пред съдебните
зали и информационните табла;

3. Подрежда в папките на делата и номерира по реда на постъпването на книжата от
открити заседания;

4. Изпълнява разпорежданията на съда, постановени в открити съдебни заседания;
5. Изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на

решение/определение по делото като прави отбелязване върху
решението/определението;

6. Вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава;
7. Отразява в електронната папка на делото неговия статус и местонахождение;
8. Съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание,

на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията или отразява
начина на уведомяването им;

9. Изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за открити
заседания в тридневен срок от съдебно заседание;

10. Проверява връщането на призовките и другите книжа по делото най-малко десет дни
преди съдебното заседание, докладва за резултата на съдия докладчик;

11. Изготвя удостоверения, поставя върху тях печат след подписването им от съдията
докладчик и ги прилага по делата за предаване на поискалите ги страни;

12. Изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнени съдебни актове , както и
по определения за налагане на глоба и отбелязва това в регистъра за издадените
изпълнителни листове и на съдебния акт;

13. Съставя документите за изплащане на сумите за възнаграждения и разноски на
експерти, свидетели, преводачи и др. и ги изпраща своевременно на главния
счетоводител на съда;

14. Извежда статистически данни по дела;



15. В срока за изготвяне на протокола  предава обявените за решаване дела на съдията -
докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството;

16. Представя на председателя на съдебния състав за подписване протоколите по делата
след изготвянето и отпечатването им на хартиен носител;

17. Извършва необходимите технически действия за осигуряване на достъп до
изготвения и подписан протокол – информацията се предоставя на системния
администратор за оповестяването й на интернет страницата на съда;

18. Работи с материали, съдържащи класифицирана информация, при получено
разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация;

19. Води специални регистри и секретно деловодство за служителите, които имат
предоставен достъп до класифицирана информация;

20. Следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) за служителите, които имат предоставен достъп до
класифицирана информация;

21. Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация за
служителите, които имат предоставен достъп до класифицирана информация;

22. Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите, съдържащи класифицирана информация за служителите, които имат
предоставен достъп до класифицирана информация;

23. Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и
незабавно информира ДКСИ за служителите, които имат предоставен достъп до
класифицирана информация;

24. Познава и спазва нормативните и вътрешните актове, свързани с извършваната
работа, правилата за здравословни и безопасни условия на труд и правилата на
професионалната етика;

25. Изпълнява и други дейности по разпореждане на административния ръководител на
съда, председателя на съдебния състав или от административния секретар.

II. Подчиненост и взаимоотношения

1. Йерархически: съдебният секретар е подчинен на административния ръководител на
съда, председателя на съдебния състав и административния секретар.

2. Функционални: контактува със служителите от служби “Съдебни секретари”,
“Съдебно деловодство” и от другите звена на администрацията на съда, както и със
служители на други институции и организации във връзка с изпълняваната работа.

3. Отчетност: за работата си се отчита пред председателя на съда, председателя на
съдебният състав и административния секретар.

III. Изисквания за заемане на длъжността

1. Минимални образователни изисквания – завършено средно образование.

2. Квалификационни изисквания - Машинописна квалификация, компютърна грамотност
и умения за работа с Word, Excel, Internet. Умението за работа с деловодни
информационни системи, “Апис”, и “Сиела” е предимство.

3. Специални изисквания: да е пълнолетен български гражданин, неосъждан за
умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и не е лишен
от право да заема определена длъжност, да са налице условията на чл.107а, ал.1 от КТ,



както и да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в
нормативните актове и длъжностната характеристика за длъжността.

4. Други изисквания за длъжността: Много добра езикова и правописна култура.

5. Личностни качества: Умение за работа в екип, инициативност, комуникативност и
лоялност.

IV.Отговорности на длъжността:

1. Отлични умения и познания по общи деловодни техники, на съвременни офис
процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания стилистика,
правопис, граматика и пунктуация.

2. Носи отговорност за опазване на получената служебна информация, както и за спазване
на Етичния кодекс на съдебните служители и утвърдените вътрешни правила,
процедури и инструкции.

3. По безопасността на труда - да спазва утвърдените в съда вътрешни правила за
здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

4. Носи отговорност за точно и качествено изпълнение на утвърдените с настоящата
длъжностна характеристика задачи.

5. Носи отговорност за получена и пренасяна документация.

6. Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки
за корупция, измами и нередности.

V. Условия на труд и производствена среда

1.Режим на труд и почивка: – осемчасов работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч. с половин час
почивка за обяд във времето от 12,30 ч. до 13,00 ч. съобразно оперативния план за
работата на Административен съд за съответния месец.
2.Работно и униформено облекло: – съобразено с изискванията на ЗСВ и Правилника за
администрация в съдилищата.
3. Придобивки и привилегии: периодични медицински прегледи и СБКО.

VІ. Система на работна заплата

Твърдо месечно възнаграждение, с възможност за авансово заплащане, при желание
на служителя, заявено до 10-то число на месеца и съгласно правилата за работна заплата в
учреждението.

Настоящата длъжностна характеристика е изменена и допълнена във връзка със
Заповед № 44/28.03.2018 г. на председателя на съда.

Подпис:

Връчена на …………………….


