
* Приложение №1  към Протокол за проведено на 16.11.2015г.заседание на Комисия, определена  
със Заповед № ОП-144/2015г. на Административен ръководител  на ОП - Стара Загора   

 

Т Е Х Н И Ч Е С К И   П Р А В И Л А 
за провеждане на конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в звено „Финансово стопанска и административна дейност” на 
Окръжна прокуратура-Стара Загора, обявен със Заповед № ОП-126/12.10.2015г. на административния ръководител на Окръжна 

прокуратура-Стара Загора (изменена със Заповед №ОП-128/14.10.2015г.) 
  

1. Настоящите технически правила за провеждане на конкурс за назначаване на длъжността „Главен счетоводител” в 
звено „Финансово стопанска и административна дейност” на Окръжна прокуратура-Стара Загора(ОП-Стара Загора), наричан 
по-долу само „Конкурс”, са изготвени в изпълнение на т.6 от Заповед № ОП-144/06.11.2015г. на Административен 
ръководител- окръжен прокурор на ОП- Стара Загора. 

 2. Техническите правила регламентират процедурата за провеждане на обявения със Заповед № ОП-126/12.10.2015г. 
(изменена със Заповед №ОП-128/14.10.2015г.) на Административен ръководител- окръжен прокурор на ОП- Стара Загора конкурс. 

 3. Конкурсът е обявен на 13.10.2015г. в местен ежедневник- вестник „Старозагорски новини”. Срокът за подаване на 
документи за участие изтича в 17,00 часа на 16.11.2015г. 

 4. Със Заповед № ОП-144/06.11.2015г. е определен поименен състав и председател на Комисия за провеждане на 
конкурса, наричана по-долу „Комисията”. 

 5. На 17.11.2015г. на  заседание на Комисията ще се разгледа всяко подадено заявление с приложенията към него, 
като се прецени тяхното съответствие с всички изисквания по т.2. от Заповед № ОП-126/12.10.2015г. Комисията допуска до  
участие в Конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. 

6. На посоченото в т.5 заседание Комисията ще обективира своето решение относно допуснатите и недопуснати 
кандидати, като изготви протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.  

7. До 18.11.2015г. списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, както и настоящите технически правила ще 
бъдат поставени на табло за съобщенията на входа на сградата на Съдебна палата гр.Стара Загора на адрес 
бул.“Митрополит Методи Кусев”№ 33 и на интернет страницата на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора в раздела 
„Протичащи конкурси” на секцията „Кариери” на адрес: http://www.prb.bg/bg/opsz/karieri/protichashi-konkursi.  

8. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото за провеждане на конкурса, а в 
списъка на недопуснатите кандидати ще се посочат основанията за недопускането им. 

9. В срок до 18.11.2015г. Комисията ще изпрати писма с обратна разписка до всички недопуснати до участие в 
конкурса кандидати на посочения адрес за кореспонденция със посочване на съображенията за недопускането им. 

10. При подаване възражение от недопуснат кандидат до административния ръководител на Окръжна прокуратура–
Стара Загора, документите на кандидата и протоколите за работата на комисията се предоставят  на административния 
ръководител за произнасяне с окончателно решение по подаденото възражение в 3-дневен срок.  Подадено по този ред 
възражение не спира конкурсната процедура. 

11. При липса на допуснати до участие в конкурса кандидати, Комисията предоставя на административния 
ръководител на Окръжна прокуратура-Стара Загора протоколите за работата ѝ, заедно с документите на кандидатите и 
участниците в конкурса и цялата кореспонденция във връзка с конкурса, за прекратяване на конкурсната процедура със 
заповед на основание чл.98, ал.1 от ПАПРБ. 

12. При наличие на поне един допуснат до участие кандидат, конкурса се провежда от 09:00 часа на 03.12.2015г. и се 
състои в индивидуално събеседване на Комисията с всеки допуснат до участие кандидат. Всеки допуснат до участие в 
конкурса кандидат, следва да се яви за провеждане на събеседването в индивидуално определен за всеки кандидат начален 
час на 03.12.2015г. в сградата на ул. „Св.Княз Борис” №77, в заседателната зала (кабинет № 29) на 2-ри етаж, където се 
извършва проверка на самоличността и съответствието със списъка на допуснатите кандидати. Началните часове за 
събеседване със всеки допуснат кандидат се определят от Комисията в последователност по реда на подаването на 
документи за участие в конкурса, като за всеки кандидат се предвиждат 30 минути за събеседване, а събеседването с първия 
кандидат започва в обявения начален час за провеждане на конкурса – 09:00 часа. Така определените начални часове за 
събеседване със всеки кандидат се посочват в списъка на допуснатите кандидати.  

13. При събеседването членовете на комисията оценяват професионалната подготовка и другите качества, 
необходими за заемане на длъжността „Главен счетоводител” с оценки по точки от 1 /минимален резултат/ до 6 /максимален 
резултат/. Крайната оценка за всеки кандидат ще се образува като средно аритметично число от оценките /точките/ на всеки 
член от Комисията.  

14. На 03.12.2015г. Комисията извършва класиране на кандидатите, като класира само кандидатите получили обща 
оценка не по-малка от 4,50.  

15. До 17,00 часа на 07.12.2015г. Комисията обявява резултатите и извършеното класиране чрез поставяне на 
обявление на таблото съобщения на входа на сградата на Съдебна палата гр.Стара Загора на адрес бул.“Митрополит 
Методи Кусев”№ 33 и на интернет страницата на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора в раздела „Протичащи конкурси” на 
секцията „Кариери” на адрес: http://www.prb.bg/bg/opsz/karieri/protichashi-konkursi.  

16. В срок до 17,00 часа на 07.12.2015г. комисията изготвя протокол за проведения конкурс и извършеното класиране, 
който се представя на Административния ръководител на Окръжна прокуратура - Стара Загора, заедно с другите протоколи 
за работата на Комисията, документите на кандидатите и цялата кореспонденция във връзка с провеждането на конкурса.  
 


