
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 
за разглеждането на всички подадени документи за участие в процедурата, 

допускане до събеседване и насрочване на събеседването 
 

След приключването на 15-дневния срок за подаване на документи за участие 
в процедура за подбор и назначаване на съдебен служител на длъжността „Чистач" в 
Районна прокуратура - Стара Загора, обявена със Заповед № РП 36/2020г. от 
05.02.2020г. на административния ръководител на РП - Стара Загора, Районна 
прокуратура - Стара Загора обявява списък на лицата подали документи за участие в 
процедурата, посочени по-долу по реда на подаването им, както следва: 

 
1. Петя Димитрова Вълчанова – регистрирана с вх. № 859/2020г. 
2. Галина Томова Костова – регистрирана с вх. № 934/2020г. 
3. Маргарита Иванова Кючукова - регистрирана с вх. № 1083/2020г. 
4. Светослава Кирилова Желязкова - регистрирана с вх. № 1087/2020г. 
 

След проверка на подадените от кандидатите документи и удостоверяване на 
изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, се установи, че всички 
кандидати са представили необходимите документи, удостоверяващи изпълнението 
на изискванията за заемане на длъжността, поради което същите са допуснати до 
събеседване (интервю). 

С всички допуснати кандидати ще бъде проведено събеседване по реда на 
подадените документи за кандидатстване на 27.02.2020г. в сградата на Районна 
прокуратура - Стара Загора, ул. “Св.Княз Борис I” № 77, в заседателна зала № 29, 
находяща се на етаж втори. Допуснатите до участие в събеседването кандидати 
следва да се явят в сградата на РП - Стара Загора в 10,00 часа на посочената дата, а 
събеседването (интервю) с първия по реда на подаване на документите кандидат ще 
започне в 10,10 часа на 27.02.2020г. След приключването на събеседването с първия 
кандидат той ще бъде изведен от заседателната зала от административния 
ръководител на РП - Стара Загора и поканен да напусне сградата на прокуратурата, 
като ще бъде съпроводен до изхода на сградата от административния секретар на РП 
– Стара Загора, след което за провеждането на събеседване ще бъде поканен 
следващия по ред кандидат. Събеседването ще бъде проведено в следния ред:  

 
1. Петя Димитрова Вълчанова – регистрирана с вх. № 859/2020г. 
2. Галина Томова Костова – регистрирана с вх. № 934/2020г. 
3. Маргарита Иванова Кючукова - регистрирана с вх. № 1083/2020г. 
4. Светослава Кирилова Желязкова - регистрирана с вх. № 1087/2020г. 
 

 
 

24.02.2020г.      АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
гр.Стара Загора       РАЙОНЕН ПРОКУРОР:…../п/……… 

                                                                                                              (ГРИША МАВРОВ) 


