
 

 

Вариант 2 

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ПОЗНАНИЯ НА 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „АРХИВАР“ В ОС-ТЪРГОВИЩЕ 

/Моля отговорете на въпроса, отбележете или попълнете верния отговор/ 

 

Име на кандидата………………………………………………………………… 

Дата на провеждане………………………….. 

 

1. Статутът на съдебните служители се определя от : 

 

а/ Кодекса на труда 

б/ Закона за съдебната власт 

в/ Правилника за администрацията в  съдилищата  6 т. 

 

2. Как съдебният служител може да изразява личното си мнение по 

обществени или служебни въпроси, съгласно Етичния кодекс 

на съдебните служители?  

……………………………………………………………………

…Съдебният служител не трябва да изразява лично мнение по 

обществени или служебни въпроси по начин, който би могъл 

да се тълкува като официална позиция на органа на съдебна 

власт, в който той работи                               ( чл. 18 ) 

…………………………………………………………………… 

                    6 т. 

 

3. Архивирането на делата се извършва съгласно : 

 

а/ Правила и указания на Държавна агенция „Архиви“  

б/ Вътрешни правила на съда 

в/ Указания на ВСС       6 т. 

 

4. Страните по делата получават справки по архивирани дела : 

 

а/ Лично в хранилището на архива  

б/ Чрез електронна поща 

в/ Чрез препис от документи     6 т. 

 



5. Архива на постъпилите жалби и оплаквания се поддържа от : 
 
а/ Съдебния деловодител  
б/ Съдебния архивар 
в/ Административния секретар     6 т. 
 

6. Архивните материали на звено „Финансова дейност и 

снабдяване“ се съхраняват : 

   

  а/ в общия архив 

  б/ в отделен архив 

  в/ в касата на съда       6 т. 

 

7.  За колко на брой видове дела се водят отделни архивни книги, 

съгласно ПАС?   

   

 а/  5   б/  6   в/  7   г/  8 

 

Моля избройте ги : 

……………………………………………………………………………

……Граждански………Наказателни…………Административни…

……………………………………………………………………………

…Търговски……Фирмени……Нотариални……Изпълнителни……

…………………………………………………………………………… 

            6 т. 

 

8. В общия случай, за какъв период се съхраняват в архива на 

Окръжен съд делата и другите книжа? 

а/  5 години  

б/ 10 години 

в/ 15 години 6 т. 

 

9.  Архивните материали се унищожават след одобрение от : 

  

а/ Председателя на съда  

б/ Назначена комисия 

в/ Местното архивно управление 6 т. 

 

 

 



 

 

10. В кой случай дело може да бъде извадено от общия архив и да 

се докладва под стария му номер? 

а/ При предявяване на иск срещу заличен търговец се вади 

фирменото дело от архива; 

б/ При постановено решение за допускане на делба, ако 

страните внесат разноски за оценка на имотите и определяне на 

дяловете 

в/ При предявяване на иск срещу търговец, обявен в 

несъстоятелност с влязло в сила и архивирано съдебно решение 

г/  Нито един от посочените отговори. 

6 т. 

ТЕКСТОВА  ЗАДАЧА 

 

Вие сте архивар в Окръжен съд – Търговище. В съда е постъпило 

писмо от Районен съд - Търговище с № 987, с искане да им бъде 

изпратено за послужване търговско дело № 456/2018 г. Писмото е 

изпратено на 01.09.2021 г., а на 02.09.2021 г. Председателят на Окръжен 

съд - Търговище, писмено Ви е разпоредил да отговорите.  

При проверка в деловодната програма и в хранилището на архива, 

констатирате, че делото е архивирано, заедно с приложени към него 

въззивно търговско дело № 789/2019 г. по описа на Варненски 

апелативен съд и търговско дело № 1011/ 2020 г. по описа на Върховния 

касационен съд. 

 

 

Задача: Изгответе служебно писмо до служба „Архив“ на Районен 

съд -Търговище, с коeто да изпратите посоченото дело и да изискате 

неговото връщане. 

Форматиране на текста:   Използвайте шрифт Verdana размер 15. 

Полетата на страниците да са оформени както следва: 

Отляво – 3,5 см;  Отдясно – 1 см;  Отгоре – 2,5см;  Отдолу – 3 см; 

Номериране на страниците – долу вдясно. 

Наименовайте документа със своето име и фамилия и го запишете на 

работния плот. 

 


