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М Е Т О Д И К А 
 

за оценяване на кандидатите в конкурса за длъжността  

„системен администратор“ в Районен съд Левски 

 

 

Етап 1:  Допускане на кандидатите до участие в конкурса. 

Комисията по провеждане на конкурса, назначена със заповед №РД-03-

25/10.05.2021 г. на и.ф. председател на РС Левски, разглежда всяко постъпило 

заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи 

и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните 

изисквания, предвидени в обявлението за конкурса, спазването на срока, реда и 

начина на подаване на документите. До участие в конкурса се допускат 

единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените изисквания.  

Решението на комисията се оформя в протокол и се изготвят списъци на 

допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на 

комисията. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на 

провеждане на конкурса (която не може да бъде по-рано от 14 дни от 

изнасянето на списъка), началният час и мястото на провеждане на конкурса. 

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват 

основанията за недопускането им.  

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на 

информационното табло в сградата на съда и се публикуват на интернет-

страницата не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на 

заявленията за участие в конкурса. В 7-дневен срок от обявяването на 

списъците недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до 

административния ръководител на съда, който се произнася окончателно в 3-

дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. 

  

Етап 2: Практически изпит. 

Познанията относно операционни системи, офис-приложения, TCP/IP 

базирани мрежи, информационни системи и др., се оценяват чрез решаване на 

тест. 

Тестът съдържа 60 въпроса с избираеми и свободни отговори, като част 

от въпросите с избираем отговор имат повече от един верен отговор. 
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Всеки верен отговор на въпрос носи по 2 точки. По отношение на 

въпросите с повече от един верен отговор и тези със свободен отговор 

комисията преценява колко точки да постави (от 0 до 2) според пълнотата и 

верността на отговорите. Максималният възможен брой точки от този етап е 

120. 

Комисията извършва класиране на кандидатите според получения брой 

точки. До третия етап на конкурса се допускат кандидатите, събрали 

минимум 70 точки. 

Решението на комисията относно класирането се оформя в протокол и се 

изготвят списък с резултатите и списък на допуснатите до участие в третия етап 

на конкурса кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата 

на провеждане на третия етап. Списъците се поставят на информационното 

табло в сградата на съда и се публикуват на интернет-страницата незабавно 

след изготвянето им. 

 

Етап 3: Събеседване. 

Събеседването е по технически въпроси и решения на специфични 

проблеми в сферата на дейността на системния администратор. На този етап 

комисията извършва преценка и на релевантния опит, относим към 

изискванията на длъжността, както и на комуникативността, уменията за работа 

в екип и личната мотивация на кандидатите. 

Всеки един от членовете на комисията по провеждане на конкурса 

оценява представянето на кандидатите в този етап с точки от 0 до 25. Крайната 

оценка на кандидата от третия етап е сборът от получените оценки от всеки 

един от членовете на комисията, като максималният сбор е 100 точки. 

 

Сборът от получените точки от втори и трети етап формира 

крайната оценка на кандидата.  

 

Комисията оформя протокол с резултатите от проведения конкурс и 

извършва класиране на кандидатите според получените резултати. В случай на 

наличие на няколко кандидати с еднакъв най-висок резултат, комисията решава 

чрез гласуване кого от тях да класира на първо място, като преценява 

цялостното им представяне. 

С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение.  

В случай на отказ, респ. непостъпване на кандидата на работа в указания 

в чл.96 ал.2 от КТ срок, трудово правоотношение възниква със следващия в 

класирането участник. 

 

Протоколът от крайния резултат от конкурса се публикува незабавно 

след изготвянето му на интернет-страницата на РС Левски и се поставя на 

информационното табло в сградата на РС Левски. 


