
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
(*за публикуване на интернет страницата на Районна прокуратура гр.Пловдив и на 

таблото за съобщения) 

за разглеждане на всички подадени документи за участие в обявения със 

Заповед № РП-103/17.05.2021 г. конкурс за заемане на 2 щатни бройки за 

длъжността „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр.Пловдив, 

допускане до следващ етап - събеседване и насрочване на събеседването 

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РП-119/21.06.2021 г. на 

районния прокурор на РП Пловдив,  с решение по Протокол № 1/23.06.2021 г. 

реши: 

 

Допуска до следващ етап конкурса за заемане на 2 (две) щатни бройки за 

длъжността „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр.Пловдив 

следните кандидати: 

 
№ по ред  ИМЕ, *********, ФАМИЛИЯ 

1 Мария ********** Димитрова 

2 Вили *********** Костенова 

3 Христина ******* Пейчинова 

4 Пламена ********* Мачева 

5 Гинка ******** Терзиева 

6 Детелина ********** Димова 

7 Гергана ******** Червенкова 

8 Александрина ********* Иванова 

 

Не допуска до следващ етап в конкурса: 

- Анета Христова Козарева - кандидатът не е представил декларация, че 

е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на 

Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, 

не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена 

длъжност, съгласно изискванията на чл.340а ал.1 ЗСВ.; заверено копие от 

диплома за завършено образование; карта (медицински документ) за проведен 

предварителен медицински преглед; документ, че лицето не страда от 

психически заболявания, удостоверено по съответния ред; копие от документ, 

удостоверяващ компютърна грамотност; заверени документи, удостоверяващи 

продължителността на трудовия стаж (при наличие на такъв), 

- Нели Красимирова Колева - кандидатът не е представил заверени 

документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж, а от 

представеното заявление за участие в конкурса и автобиографията е видно, че 

кандидатът е бил трудовоангажиран,  

- Веселин Костадинов Паскалев - кандидатът не е представил карта 

(медицински документ) за проведен предварителен медицински преглед; 

документ, че лицето не страда от психически заболявания,  

- Гергана Руменова Ташкова - кандидатът не е представил декларация, 

че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка 



на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, 

не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена 

длъжност, съгласно изискванията на чл.340а ал.1 ЗСВ, заверени документи, 

удостоверяващи продължителността на трудовия стаж, а от представеното 

заявление за участие в конкурса и автобиографията е видно, че кандидатът е 

бил трудовоангажиран. 

 

Непредставените документи са задължително изискване съгласно 

публикувана обява за заемане на длъжността „съдебен деловодител”, поради 

което същите не се допускат до събеседване. 

Съгласно чл.97 ал.8 от ПАПРБ, недопуснатите кандидати могат да 

подадат възражения до Административния ръководител на Районна 

прокуратура гр.Пловдив в 7 дневен срок от обявяване на списъка. 

 

 Следващият етап от конкурса ще се проведе на 09.07.2021 г. от 10.00 

часа в кабинет 203 на етаж ІІ в сградата на Прокуратурите в гр.Пловдив.  

Кандидатите, допуснати до този етап от конкурса, следва да удостоверят 

чрез документ /лична карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт/ 

самоличността си.  

 

23.06.2021 г.   КОНКУРСНА КОМИСИЯ: 1. 

         2. 

         3. 

     
 


