
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-77/23.05.2022 г. конкурс за заемане на 2 щатни бройки за 

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

допускане и недопускане до следващ етап – събеседване с комисията,  

и насрочване на събеседването 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РП-106/20.07.2022 г. на районният 

прокурор на РП Пловдив,  с решение по Протокол № 1/22.07.2022 г. реши: 

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

длъжността „съдебен деловодител” на осн.чл.68 ал.1 т.3 от КТ в Районна прокуратура 

гр.Пловдив следните кандидати: 

№ по ред Име, *****, фамилия 

1 Мария ***** Тодорова 

2 Пепа ***** Николова 

3 Гергана ***** Бонева-Петрова 

4 Кристияна ***** Запрянова 

5 Мария ***** Димитрова 

6 Изабела ***** Петкова 

7 Димитрина ***** Чинкова 

8 Ралица ***** Гушева 

9 Петруна ***** Цонева 

10 Мария ***** Петкова 

 

Не допуска до следващ етап в конкурса: 

- Eлеонора ***** Гагова - кандидатът не е представил: 

документ за компютърна грамотност, в дипломата за висше образование няма оценки 

по информатика и/или информационни технологии 

- Любомира ***** Желязкова - кандидатът не е представил: 

документ, че не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред.  

Непредставените документи са задължително изискване съгласно публикувана обява 

за заемане на длъжността „съдебен деловодител”, поради което същите не се допускат до 

събеседване. 

- Ива ***** Арабаджиева - заявлението за кандидатстване за работа не е подписано и 

датирано от кандидата, поради което Комисията не е убедена, че документите са подадени от 

лицето, кандидатстващо за длъжността или упълномощен негов представител, и че това е 

неговото действително желание. 

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 23.08.2022 г. от 10.00 часа 

в кабинет 220 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.  

 

22.07.2022 г. КОНКУРСНА КОМИСИЯ:   1.  2.  3. 
 


