
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

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

относно проведено събеседване с кандидатите 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 

 

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 

проведе събеседване с всеки един от явилите се кандидати, по въпроси, 

свързани с практическото прилагане на законите и основните задължения на 

прокурорския помощник, необходими за заемане на длъжността. 

При провеждане на конкурса за длъжността „прокурорски помощник“ 

се явиха следните кандидати: 

Жасмин *** Иванова 

Христина *** Менчева 

Мария *** Христова 

Николай *** Недялков 

Елеонора *** Гагова 

Деян *** Дешков 

Мария *** Димитрова 

Иван *** Петров 

Добромира *** Бончева 

Александър *** Александров 

Цветелина *** Михайлова 

Лилия *** Пенева 

Лиляна *** Станчева 

Васил *** Христев 

Петър *** Чочев 

Не се явиха, поради което отпадат от конкурса: 

Надежда *** Йовчева 

Eмилия *** Балийска 

Ивайло *** Костадинов 

Борис *** Кочов 

Лилия *** Тумбева 

Иван *** Кърчев 

Ивайло *** Донов 

Всеки член на комисията, независимо, постави оценка по шестобалната 

система на всеки кандидат, като крайната оценка се формира като средно 

аритметично от оценките на членовете от комисията.  

Оценките се съобщаваха на всеки един от кандидатите, непосредствено 

след приключване на събеседването. 



Вторият етап от конкурса (събеседване с кандидатите) се проведе на 

16.05.2022 г., 17.05.2022 и 18.05.2022 г. от 10.00 часа, съобразно предварително 

обявеният график. 

Комисията обобщи крайните резултатите от проведеното събеседване с 

явилите се кандидати, както следва: 

№  Име, презиме и фамилия 
крайна 

оценка 

1 Жасмин *** Иванова 4,85 

2 Христина *** Менчева 4,95 

3 Мария *** Христова 2,70 

4 Николай *** Недялков 6,00 

5 Елеонора *** Гагова 5,70 

6 Деян *** Дешков 2,25 

7 Мария *** Димитрова 2,30 

8 Иван *** Петров 5,60 

9 Добромира *** Бончева 5,90 

10 Александър *** Александров 2,45 

11 Цветелина *** Михайлова 5,25 

12 Лилия *** Пенева 3,85 

13 Лиляна *** Станчева 5,45 

14 Васил *** Христев 4,55 

15 Петър *** Чочев 5,50 

 

Въз основа на получените оценки, и в изпълнение на т.4.8 от пункт ІV на 

Заповед РП-33/07.02.2022 г., Конкурсната комисия извърши класиране на 

явилите се кандидати и получили оценка над 4.50. 

№  име, презиме, фамилия 
крайна 

оценка 

1 Николай *** Недялков 6,00 

2 Добромира *** Бончева 5,90 

3 Елеонора *** Гагова 5,70 

4 Иван *** Петров 5,60 

5 Петър *** Чочев 5,50 

6 Лиляна *** Станчева 5,45 

7 Цветелина *** Михайлова 5,25 

8 Христина *** Менчева 4,95 

9 Жасмин *** Иванова 4,85 

10 Васил *** Христев 4,55 

 

Класирането на кандидатите да се обяви чрез публикуване на настоящия 

протокол в интернет страницата на РП Пловдив 

http://www.prb.bg/rpplovdiv/bg//Кариери/ и на таблото за обявления в сградата 

на прокуратурите в гр.Пловдив, пл.”Съединение” № 3 ет.VІ.  

   КОНКУРСНА КОМИСИЯ,  

назначена със Заповед № РП-47/15.03.2022 г. 
 

http://www.prb.bg/rpplovdiv/bg/Кариери/

