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ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ  

НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”  

В СЛУЖБА“РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА  

 

 

1. Настоящите технически правила за провеждане на конкурс за назначаване на 

длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в звено „Регистратура и деловодство“ в 

Районна прокуратура - Стара Загора, наричан по-долу „Конкурс”, са изготвени в 

изпълнение на т.4 от Заповед РП № 39/05.02.2020г. на административния ръководител 

на РП - Стара Загора. 

2. Техническите правила регламентират процедурата за провеждане на 

обявения със Заповед РП № 38/05.02.2020г. на административния ръководител на РП 

- Стара Загора конкурс. 

3. Конкурсът е обявен на 12.02.2020г. във вестник „Старозагорски новини“ 

бр.18/2020г. Срокът за подаване на документи за участие следва да изтече в 17:00 

часа на 13.03.2020г.  

4. Със Заповед РП № 39/05.02.2020г. на административния ръководител на РП - 

Стара Загора е определен поименен състав и председател на Комисия за провеждане 

на конкурса, наричана по-долу „Комисията”. 

5. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване, от определената със Заповед РП 

№ 39/05.02.2020г. на административния ръководител на РП - Стара Загора конкурсна 

Комисия, съобразно чл.96, ал.1 от Правилника за администрацията на Прокуратурата 

на Република България (ПАПРБ). 

Конкурсната комисия ще проведе събеседване лично с всеки кандидат. 

Членовете на Комисията ще оценят професионалната подготовка и другите качества, 

необходими за заемането на длъжността, с оценки по точки (мин. 1 – макс. 6). 

Крайната оценка ще се определи като средноаритметично число от оценките на всеки 

от членовете на Комисията за всеки отделен кандидат, като окончателно ще се 

класират само кандидатите с крайна оценка не по-малка от 4,50 точки. 

6. Комисията ще проведе заседание на 17.03.2020г., на което ще се разгледа 

всяко постъпило заявление за участие в конкурса с приложенията към него, като се 

прецени тяхното съответствие с всички изисквания по т.2.1 и т.2.2 от Заповед РП № 

38/05.02.2020г. Комисията ще допусне до участие в Конкурса единствено 

кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.  

7. На посоченото в т.6 от настоящите правила заседание, Комисията ще 

обективира своето решение относно допуснатите и недопуснати кандидати, като 

изготви протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.  

8. До 17:00 часа на 17.03.2020г. списъците на допуснатите и недопуснатите 

кандидати ще бъдат обявени на таблото за съобщения, поставено на централния вход 

на сградата, в която се помещава Районна прокуратура - Стара Загора, находяща в 

гр.Стара Загора, ул.„Свети Княз Борис” № 77, както и на Раздел „Протичащи 

конкурси” на секция „Кариери“ на интернет страницата на РП - Стара Загора на 

адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/. 

http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/
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9. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началният час и 

мястото за провеждане на Конкурса. Заедно с този списък ще се оповестят и 

настоящите технически правила за провеждането му – чрез поставянето им на таблото 

за съобщения на централния вход на сградата на РП - Стара Загора, находяща се на 

ул. „Свети Княз Борис” №77, както и в раздел „Кариери” на интернет страницата на 

РП – Стара Загора на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/. 

10. В списъка на недопуснатите кандидати ще се посочат основанията за 

недопускането, като на съответния кандидат в Конкурса съображенията за това ще се 

съобщят и писмено – чрез изпращане на писмено уведомление на посочения от 

кандидата адрес за кореспонденция. 

11. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до 

административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора в 7-дневен 

срок от получаване на писменото уведомление по т.10 от настоящите технически 

правила. 

При подаване на възражение от недопуснат кандидат до административния 

ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора, документите на кандидата и 

протоколите за работата на комисията ще се предоставят на административния 

ръководител за произнасяне с окончателно решение по подаденото възражение в 3-

дневен срок от депозирането му в канцеларията на РП - Стара Загора. Подадено по 

този ред възражение не спира конкурсната процедура. 

12. При липса на допуснати до участие в конкурса кандидати, Комисията 

предоставя на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора 

протоколите за работата ѝ, заедно с документите на кандидатите и участниците в 

конкурса и цялата кореспонденция във връзка с конкурса, за прекратяване на 

конкурсната процедура със заповед на основание чл.98, ал.1 от ПАПРБ. 

13. Конкурсът ще се проведе по обявения начин и когато допуснатият кандидат 

е само един. 

14. Конкурсът ще се проведе с начален час 09:00 часа на 07.04.2020г., в 

заседателната зала на 2-ри етаж в сградата в гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” 

№77, където ще се извърши проверка на самоличността и съответствието със списъка 

на допуснатите кандидати. 

За всички допуснати кандидати, комисията ще проведе събеседване лично с 

всеки кандидат. Началните часове на събеседването ще се определят от Комисията в 

последователност по реда на подаването на документи за участие в конкурса. 

Членовете на комисията ще оценяват професионалната подготовка, мотивацията за 

работа, креативността, комуникативността, уменията за работа в екип и другите 

качества, необходими за заемането на длъжността, с оценки по точки (мин. 1 – макс. 

6). Оценката на кандидата ще се определя като средноаритметично число от оценките 

на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат. 

15. Комисията ще класира само кандидатите, които имат крайна оценка от 

събеседването на конкурса не по-малка от 4,50 точки, като на първо място ще се 

класира кандидатът с най-висока оценка, на второ място кандидатът с втората по 

величина оценка и т.н. 

16. За работата си, Комисията по провеждане на конкурса ще състави протокол, 

в който ще отрази резултатите - крайната оценка, брой точки от конкурса и 

класиране, съобразно получения от кандидатите резултат. 

17. Комисията ще обяви резултатите от извършеното класиране в 3-дневен 

срок, считано от деня, следващ датата на провеждане на Конкурса, чрез поставяне на 

обявление на таблото за съобщения в сградата, в която се помещава РП - Стара 

Загора, ул. „Свети Княз Борис” №77, чрез публикуване в раздел „Кариери” на 

http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/
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интернет страницата на РП – Стара Загора на адрес: 

http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/ и чрез изпращане на писмено 

съобщение на посочените от кандидатите адреси за кореспонденция . Ако 

съобщението не бъде прието на посочения от кандидата адрес, или ако последният е 

недействителен/погрешно посочен, конкретното обстоятелство се отбелязва на самото 

съобщение и същото се счита за връчено. 

17. Изготвения от Комисията протокол за проведения конкурс и извършеното 

класиране ще се представи на административния ръководител на Районна 

прокуратура - Стара Загора в 3-дневен срок, считано от деня, следващ датата на 

провеждане на Конкурса, заедно с всички протоколи за работата на Комисията, 

документите на кандидатите и цялата кореспонденция във връзка с провеждането на 

конкурса.  

 

 

05.03.2020 г. 

гр.Стара Загора 

 

 

Председател на Комисията: 

ПРОКУРОР В РП:. . . . . . /п/ . . . . . 

 

 

Членове: 

1………/п/………     2………/п/……… 

http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/

