РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД

ПАНАГЮРИЩЕ

4500 Панагюрище, ул.”Петко Мачев” № 2 , тел.: 0357/ 6-36-64, факс: 0357/6-34-76
e – mail: rspan@mail.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 80, ал.1, т.8 от ЗСВ и чл. 153, ал.1 от Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и
апелативните съдилища,
Председателят на Районен съд – Панагюрище със Заповед № 24/03.06. 2010
година:
ОБЯВЯВА
конкурс за назначаване на длъжността “СИСТЕМЕН
АДМИНИСТРАТОР ІІ-ра степен” при Районен съд Панагюрище.
Изисквания за явяване на конкурса:
1. Образование: завършено висше образование в област Природни науки, математика и
информатика с професионално направление Информатика и компютърни науки и/или
в област Технически науки, професионално направление Комуникационна и
компютърна техника, с минимална образователно-квалификационна степен:
”бакалавър”.
2. Трудов стаж и професионален опит – не по-малко от 4 /четири / години трудов стаж
по специалност с информационна насоченост.
Провеждане на конкурса:
1. Преглед на представените от кандидатите документи.
2. Събеседване и тест за проверка: работа с мрежови операционни системи, офис
приложения, базирани мрежи.
Необходими документи:
Заявление за участие в конкурс /типова бланка/, към което кандидатът прилага:
1. Автобиография тип СV ;
2. Декларация /по образец/ , че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под
запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност ;
3. Декларация /по образец/ за липсата на обстоятелства по чл. 152 от Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните
съдилища;
4. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство ;
5. Удостоверение, че не се води на учет в психодиспансер ;
6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
7. Диплом за завършено образование ;
8. Копия на други свидетелства, сертификати и документи, които доказват
квалификацията и уменията за обявената длъжност.
Минимален размер на основната заплата – 663.00 лева.
Място и краен срок за подаване на документи:
Адрес: Районен съд град Панагюрище, ул.”Петко Мачев” № 2, служба „Архив”,
тел.0357/6-29-73, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа
Срок - 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.
Документите се подават лично, или чрез пълномощник /нотариално заверено
пълномощно/.
Обявата е публикувана във вестник „Сега”-централен на 07.06.2010 год., поставена
е на видно място в съдебната палата и интернет страницата на съда.
Списъкът за допуснатите кандидати и датите за провеждане на етапите от
конкурса, ще се обявят на таблото за съобщения в Районен съд – Панагюрище, І етаж.
Председател РС: /п/
/Цв.Мангов/

