
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ 
 

 

ПРОТОКОЛ 

От заседание на комисията назначена със Заповед № РП-47/15.03.2022 г., 

относно допускане на кандидати за участие в обявения със Заповед № РП-

33/07.02.2022 г. конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността 

„прокурорски помощник” в Районна прокуратура гр.Пловдив 

 

 Днес, 21.03.2022 г. комисията за провеждане на конкурс за заемане на 1 

(една) щатна бройка за длъжността „прокурорски помощник” в Районна 

прокуратура гр.Пловдив, назначена със Заповед № РП-47/15.03.2022 г. на 

Районен прокурор – гр.Пловдив разгледа постъпилите заявления и документи 

за участие в конкурса единодушно 

РЕШИ: 

1. Допуска до следващ етап конкурса за заемане на 1 (една) щатна бройка 

за длъжността „прокурорски помощник” в Районна прокуратура гр.Пловдив 

следните кандидати: 

№ по реда на 

постъпване на 

заявленията 

Име, презиме и фамилия 

1 Жасмин *** Иванова 

2 Христина *** Менчева 

3 Надежда *** Йовчева 

4 Емилия *** Балийска 

5 Мария *** Христова 

6 Николай *** Недялков 

7 Елеонора *** Гагова 

8 Деян *** Дешков 

9 Мария *** Димитрова 

10 Иван *** Петров 

11 Добромира *** Бончева 

12 Александър *** Александров 

13 Ивайло *** Костадинов 

14 Борис *** Кочов 

15 Лилия *** Тумбева 

16 Цветелина *** Михайлова 

17 Лилия *** Пенева 

18 Рени *** Чолакова 

19 Лиляна *** Станчева 

20 Васил *** Христев 

21 Иван *** Семерджиев 

22 Иван *** Кърчев 

23 Петър *** Чочев 

24 Ивайло *** Донов 

 

 



Не допуска  
Гергана **** Симидчиева-Касева - кандидатът не е представил 

медицинско свидетелство за работа, което е задължително изискване съгласно 

публикувана обява за заемане на длъжността „прокурорски помощник“ 

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

възражение до Административния ръководител на Районна прокуратура – 

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

 

 

Съгласно регламентираното в ПАПРБ Глава VІІ Раздел І „Назначаване и 

освобождаване”, комисията взе решение следващият етап от конкурса да се 

проведе на 16.05.2022 г. от 10.00 часа за номера от 1 до 10, на 17.05.2022 г. от 

10.00 часа за номера от 11 до 20 и на 18.05.2022 г. от 10.00 часа за номера от 21 

до 24 в Заседателната зала на етаж ІІ в сградата на Прокуратурите в гр.Пловдив. 

Кандидатите, допуснати до този етап от конкурса, следва да удостовери чрез 

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

самоличността си. Кандидатите могат да ползват НК и НПК. 

 

Конкурсът ще бъде проведен при следните правила: 

Конкурсът ще бъде проведен при следните правила: 

Събеседване с комисията по въпроси, свързани с: 

- познаване на нормативната уредба в областта на наказателните право и 

процес. 

- познаване на Етичния кодекс на съдебните служители 

- познаване на Правилника за администрацията на Прокуратура на 

Република България; 

- професионална мотивация за работа в ПРБ. 

Всеки член от комисията оценява кандидатите с оценка по шестобалната 

система с точност до 0,25. 

Крайната оценка от етапа е средноаритметичното число от оценките на 

отделните членове на комисията за всеки кандидат 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ  

СЪГЛАСНО СЪС ЗАПОВЕД № РП-47/15.03.2022 г.: 

   1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 


