ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ПРОТОКОЛ
№ 1/05.07.2019 г.
От заседание на Комисията, определена със заповед № 2395/27.06.2019 г.
на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, в състав:
Председател: Лилия Стратиева – съдебен администратор на Софийска
районна прокуратура;
Членове: 1. Гергана Костова – Главен специалист - административна
дейност в Софийска районна прокуратура;
2. Дима Куюмджиева – Младши специалист - електронна
обработка на статистически данни в Софийска районна прокуратура.
Днес, 04.07.2019 г., Комисията - в горепосочения състав, при спазване
разпоредбата на чл. 97, ал.1 от Правилник за администрацията на
Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/, разгледа всички постъпили
заявления на кандидатите за длъжността ‘‘съдебен деловодител‘‘ в Софийска
районна прокуратура – 18 /осемнадесет/ щатни бройки, от които 3 /три/ - при
условията на чл.68, ал.1,т.3 от КТ, във вр. чл. 90, ал. 2, изр. 2-ро от КТ, обявен
със заповед № 2002/28.05.2019 г. на районния прокурор на София – град.
Извърши преценка дали са представени всички необходими документи и дали
те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за
заемане на длъжността, посочени в обявата и на основание чл.97, ал.2 от
ПАПРБ,
Р Е Ш И:
ДОПУСКА до втори етап от конкурсната процедура – ‘‘събеседване‘‘
кандидатите, подали заявление с входящ административен номер:
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
Номер по ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Входящ административен номер и дата на заявление:
Адм. № 1713/05.06.2019 г.
Адм. № 1716/06.06.2019 г.
Адм. № 1742/07.06.2019 г.
Адм. № 1752/10.06.2019 г.
Адм. № 1754/10.06.2019 г.

гр. София, 1463, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев № 23, тел.02/907-00-16, факс 02/8665877, e-mail: rp_sofia@prb.bg

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Адм. № 1755/10.06.2019 г.
Адм. № 1780/11.06.2019 г.
Адм. № 1784/11.06.2019 г.
Адм. № 1810/11.06.2019 г.
Адм. № 1811/11.06.2019 г.
Адм. № 1814/11.06.2019 г.
Адм. № 1815/12.06.2019 г.
Адм. № 1821/12.06.2019 г.
Адм. № 1853/13.06.2019 г.
Адм. № 1865/13.06.2019 г.
Адм. № 1869/13.06.2019 г.
Адм. № 1876/14.06.2019 г.
Адм. № 1881/14.06.2019 г.
Адм. № 1882/14.06.2019 г.
Адм. № 1896/14.06.2019 г.
Адм. № 1929/18.06.2019 г.
Адм. № 1937/18.06.2019 г.
Адм. № 1954/19.06.2019 г.
Адм. № 1956/19.06.2019 г.
Адм. № 1957/19.06.2019 г.
Адм. № 1992/20.06.2019 г.
Адм. № 1994/20.06.2019 г.
Адм. № 1995/20.06.2019 г.
Адм. № 1997/21.06.2019 г.
Адм. № 2021/24.06.2019 г.
Адм. № 2024/24.06.2019 г.
Адм. № 2060/26.06.2019 г.
Адм. № 2061/26.06.2019 г.
Адм. № 2093/27.06.2019 г.
Адм. № 2105/27.06.2019 г.
Адм. № 2118/28.06.2019 г.
Адм. № 2119/28.06.2019 г.

Събеседването ще включва общи въпроси, свързани с прякото
изпълнение на конкретната длъжност, за която се кандидатства - посочени
в длъжностната характеристика – достъпна на електронната страница на
Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp, както и
въпроси, регламентирани в следните нормативните актове:
Наказателно - процесуален кодекс;
Закон за съдебната власт;
Правилника за дейността на администрацията в Прокуратурата на
Република България;
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Инструкция за деловодната дейност и документооборота;
Етичен кодекс на съдебните служители
Резултатите ще се оформят след попълване на таблица за оценяване
от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната
система. Окончателната оценка на кандидатите от проведения конкурс се
формира като средноаритметичното число от оценяването на
комисията. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка
най-малко 4.50.
Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати за
длъжност „съдебен деловодител“, ще се проведе в сградата на Софийска
районна прокуратура – бул. „ген. М. Скобелев“ № 23, ет. 3, Заседателна
зала, както следва:
на 24 юли 2019 г.
- от 09.30 часа за кандидатите с поредни номера по списък от № 1 до
№ 10, включително.
- от 14.00 часа за кандидатите с поредни номера по списък от № 11 до
№ 20, включително.
25 юли 2019 г.
- от 09.30 часа за кандидатите с поредни номера по списък от № 21 до
№ 30, включително.
- от 14.00 часа за кандидатите с поредни номера по списък от № 31 до
№ 37, включително.
Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на
събеседване петнадесет минути по-рано от обявения час и да носят
документ за самоличност, в сградата на Софийска районна прокуратура, с
адрес: бул. ‘‘М. Д. Скобелев‘‘ № 23 – деловодство СРП – партер, с оглед
пропускателния режим в сградата.
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
на основание чл. 97, ал.5 от Правилник за администрацията на Прокуратурата
на Република България /ПАПРБ/
1. Адм. № 1751/10.06.2019 г. - Антоанета Апостолова – не е представена
диплома, удостоверяваща образователната квалификация на
кандидата;
2. Адм. № 1781/11.06.2019 г. - Пресияна Вучкова – няма представени
документи, удостоверяващи трудов/служебен стаж на кандидата;
наборът от представени документи, не съдържа изискуемата
собственоръчна заверка от кандидата ‘‘Вярно с оригинала‘‘;
3. Адм. № 1816/12.06.2019 г. - Ели Еленкова – няма представени
документи, удостоверяващи трудов/служебен стаж на кандидата;
наборът от представени документи, не съдържа изискуемата
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собственоръчна заверка от кандидата ‘‘Вярно с оригинала‘‘;
4. Адм. № 1817/12.06.2019 г. - Вера Ранова - наборът от представени
документи, не съдържа изискуемата собственоръчна заверка от
кандидата ‘‘Вярно с оригинала‘‘;
5. Адм. № 1857/13.06.2019 г. - Катерина Иванова - няма представени
официални документи, удостоверяващи трудов/служебен стаж на
кандидата /Представената справка за актуалното състояние на
трудовите договори от НАП – не е в категорията документи, които се
изискват за установяване на трудов /служебен стаж/; наборът от
представени документи, не съдържа изискуемата собственоръчна
заверка от кандидата ‘‘Вярно с оригинала‘‘;
6. Адм. № 2023/24.06.2019 г. - Димитрина Костадинова – няма
собственоръчна заверка от кандидата ‘‘Вярно с оригинала‘‘ на
представените документи, удостоверяващи трудов стаж;
7. Адм. № 2046/25.06.2019 г. - Гаира Динова – кандидатът не е
представил изискуемото за длъжността - Заверено копие от кандидата
на документ удостоверяващ компютърна грамотност: MS Office,
Internet, вместо това е налична Декларация /за придобити в процес на
работата й през годините компютърни умения/;
8. Адм. № 2062/26.06.2019 г. - Мартина Мартинова – кандидатът не е
представил изискуемата Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.1 от
ПАПРБ;
9. Адм. № 2087/27.06.2019 г. - Невяна Кърпарова - кандидатът не е
посочил за коя длъжност ще се явява на конкурс; липсва
собственоръчна заверка от кандидата ‘‘Вярно с оригинала‘‘ на
представените документи;
10. Адм. № 2089/27.06.2019 г. - Петя Георгиева - липсва собственоръчна
заверка от кандидата ‘‘Вярно с оригинала‘‘ на представените
документи;
11. Адм. № 2092/27.06.2019 г. - Маргарита Генчева - кандидатът не е
представил: Заверено копие от документ удостоверяващ компютърна
грамотност: MS Office, Internet изискуемата, както и Декларация от
кандидата по чл. 95, ал.2, т.1 от ПАПРБ;
На основание чл. 97, ал.8 от Правилник за администрацията на
Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/, недопуснатите кандидати
могат да подадат възражение до съответния административен ръководител в 7дневен срок от съобщението. Административният ръководител се произнася в
3-дневен срок с окончателно решение. Жалбата не спира конкурсната
процедура.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
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подали заявление за участие в конкурс за длъжността – младши специалист
„домакин“ в Софийска районна прокуратура – 1 /една/ щатна бройка, обявен
със заповед № 2002/28.05.2019 г. на районния прокурор на София - град,
Въз основа извършена преценка на представените от кандидатите
документи, Комисията, назначена със заповед № 2395/27.06.2019 г. на
административния ръководител на Софийска районна прокуратура,
Р Е Ш И:
ДОПУСКА до втори етап от конкурсната процедура – ‘‘събеседване‘‘
кандидатите, подали заявление с входящ номер:
Номер по ред:

Входящ административен номер и дата на заявление:

1.

Адм. № 1715/06.06.2019 г.

2.

Адм. № 1854/13.06.2019 г.

Няма недопуснати кандидати!
Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати за
длъжността – младши специалист „домакин“, ще се проведе на 31.07.2019
г., от 11, 00 часа, в сградата на Софийска районна прокуратура, с адрес:
бул. ‘‘М. Д. Скобелев‘‘ № 23.
Събеседването ще включва общи въпроси, свързани с прякото
изпълнение на конкретната длъжност, за която се кандидатства - посочени
в длъжностната характеристика - достъпна на електронната страница на
Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp, както и
въпроси, регламентирани в следните нормативните актове:
Закон за съдебната власт;
Правилника за дейността на администрацията в Прокуратурата на
Република България;
Кодекс на труда;
Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
Закон за счетоводството;
Етичен кодекс на съдебните служители
Резултатите ще се оформят след попълване на таблица за оценяване
от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната
система. Окончателната оценка на кандидатите от проведения конкурс се
формира като средноаритметичното число от оценяването на
комисията. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка
най-малко 4.50.
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Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на
събеседване петнадесет минути по-рано от обявения час и да носят
документ за самоличност, в сградата на Софийска районна прокуратура, с
адрес: бул. ‘‘М. Д. Скобелев‘‘ № 23 – деловодство СРП – партер, с оглед
пропускателния режим в сградата.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
подали заявление за участие в конкурс за длъжността ‘‘чистач‘‘ в Софийска
районна прокуратура – 2 /две/ щатни бройки, обявен със заповед №
2002/28.05.2019 г. на районния прокурор на София - град,
Въз основа извършена преценка на представените от кандидатите
документи, Комисията, назначена със заповед № 2395/27.06.2019 г. на
административния ръководител на Софийска районна прокуратура,
Р Е Ш И:
ДОПУСКА до втори етап от конкурсната процедура – ‘‘събеседване‘‘
кандидатите, подали заявление с входящ номер:
Номер по ред:
1.
2.

Входящ административен номер и дата на заявление:
Адм. № 1885/14.06.2019 г.
Адм. № 1935/18.06.2019 г.

Няма недопуснати кандидати!
Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати за
длъжността – „чистач“, ще се проведе на 31.07.2019 г., от 9,00 часа, в
сградата на Софийска районна прокуратура, с адрес: бул. ‘‘М. Д.
Скобелев‘‘ № 23.
Събеседването ще включва общи въпроси, свързани с прякото
изпълнение на конкретната длъжност, за която се кандидатства - посочени
изчерпателно в длъжностната характеристика – достъпна на електронната
страница на Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp.
Резултатите ще се оформят след попълване на таблица за оценяване
от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната
система. Окончателната оценка на кандидатите от проведения конкурс се
формира като средноаритметичното число от оценяването на
комисията. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка
най-малко 4.50.
Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на
събеседване петнадесет минути по-рано от обявения час и да носят
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документ за самоличност, в сградата на Софийска районна прокуратура, с
адрес: бул. ‘‘М. Д. Скобелев‘‘ № 23 – деловодство СРП – партер, с оглед
пропускателния режим в сградата.
Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в събеседването
кандидати за всички длъжности да бъдат публикувани в интернет
страницата на Софийска районна прокуратура, в тази на Прокуратурата
на Република България (https://www.prb.bg/bg ), и на общодостъпно място
в административната сграда на Софийска районна прокуратура.
Председател:

п
…………………….
/Лилия Стратиева/

Членове:
п
……………………..
/Гергана Костова/
2.
п
……………………..
/Дима Куюмджиева/
1.
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