
          ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

       ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН 

 

 

Адрес: гр.Смолян, бул. “България” 16, тел. 0301/67003, факс. 0301/67009, E-mail: okrprok@sm.prb.bg 

На основание чл. 97 от ПАПРБ и Протокол №1/22.11.2021г., 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-04-136/19.11.2021г. на 

Адм.ръководител- Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Смолян 

обявява списъци на допуснатите и на недопуснатите кандидати до участие в 

конкурса за заемане на длъжността „Главен специалист – административна 

дейност“ в звено „Финансово – стопанска и административна дейност“ в  

Окръжна прокуратура гр.Смолян,  обявен със Заповед № РД-04-119/ 

15.10.2021г. на Окръжния прокурор на ОП Смолян,  както следва: 

 

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ   КАНДИДАТИ, 

 по реда на подаване на документите за участие: 
 

1. Сага Киндова –  вх.№ А-456/27.10.2021 г.; 

2. Боряна Баева – вх.№ А-463/29.10.2021 г.; 

3. Милен Романов – вх.№ А-470/03.11.2021 г. 

4. Стефка Чакърова – вх. № А-484/15.11.2021 г. 

 

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ: 
 

1. Анна Ламбова – Бакалска – вх.№ А-466/29.10.2021 г. 

Мотиви за недопускане:  не е представила медицинско свидетелство за 

започване на работа. 

Съгласно чл.97 ал.8 от ПАПРБ недопуснатия кандидат може да подаде 

възражение до Административния ръководител на Окръжна прокуратура – 

гр.Смолян в 7-дневен срок от обявяване на списъка. 

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 07 декември 

2021 г. от 09:00 часа в кабинет № 321 на Съдебна палата гр.Смолян по реда на 

подадените от кандидатите заявления за участие в конкурса. 

При явяването си кандидатите следва да: 

- са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с 

валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на 

Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването; 

- представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди 

събеседването изследване по метода на полимеразно верижна реакция за 

СОVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди събеседването), 

удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-890/ 

03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, или удостоверение за 

наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, по смисъла на Заповед № РД-01-

915/09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

 

Конкурсна комисия 


