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С П И С Ъ К 
 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС  

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”  
В СЛУЖБА“РЕГИСТРАТУРА И ДЕЛОВОДСТВО“ 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА 

обявен със Заповед РП № 39/05.02.2020г.  

на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора 

 

1. Детелина Евгениева Колева - регистрирани документи с вх. № 1015/2020г. 

2. Ася Георгиева Христова - регистрирани документи с вх. № 1118/2020г. 

3. Ирина Петрова Йовчева - регистрирани документи с вх. № 1122/2020г. 

4. Виолета Стоянова Христова - регистрирани документи с вх. № 

1233/2020г. 

5. Елена Илиева Христова - регистрирани документи с вх. № 1254/2020г. 

6. Ивелина Данчева Динева - регистрирани документи с вх. № 1263/2020г. 

7. Петя Димитрова Стоева - регистрирани документи с вх. № 1301/2020г. 

8. Росица Маркова Савова - регистрирани документи с вх. № 1329/2020г. 

9. Кристина Михайлова Атанасова - регистрирани документи с вх. № 

1366/2020г. 

10. Нина Николова Акбашева - регистрирани документи с вх. № 1428/2020г. 

11. Милена Кирилова Мързованова - регистрирани документи с вх. № 

1436/2020г. 

12. Анелия Стоянова Трифонова - регистрирани документи с вх. № 

1441/2020г. 

13.Милена Божидарова Апостолова – регистрирани документи с вх. № 

1476/2020г. 

14. Живко Богомилов Тодоров – регистрирани документи с вх. № 1530/2020г. 

15. Кина Стоянова Димитрова – регистрирани документи с вх. № 1593/2020г. 

16. Диана Дамянова Славова – регистрирани документи с вх. № 1632/2020г. 

17. Дарина Бончева Караначева - регистрирани документи с вх. № 1634/2020г. 

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

заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на ул. „Свети Княз Борис” №77, където ще 

се извърши проверка на самоличността и съответствието със списъка на допуснатите 

кандидати. 

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. 

Началните часове на събеседването ще се определят от Комисията в 

последователност по реда на подаването на документи за участие в конкурса, като за 

всеки кандидат ще се предвиждат до 15 минути.  
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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. 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 07.04.2020г. на обявеното място за 

провеждане на конкурса, както следва: 

1. Детелина Евгениева Колева – в 09:00 часа; 

2. Ася Георгиева Христова - в 09:20 часа; 

3. Ирина Петрова Йовчева - в 09:40 часа; 

4. Виолета Стоянова Христова - в 10:00 часа; 

5. Елена Илиева Христова - в 10:20 часа; 

6. Ивелина Данчева Динева – в 10:40 часа; 

7. Петя Димитрова Стоева - в 11:00 часа; 

8. Росица Маркова Савова - в 11:20 часа; 

9. Кристина Михайлова Атанасова - в 11:40 часа; 

10. Нина Николова Акбашева - в 13:00 часа; 

11. Милена Кирилова Мързованова - в 13:20 часа; 

12. Анелия Стоянова Трифонова - в 13:40 часа; 

13.Милена Божидарова Апостолова – в 14:00 часа; 

14. Живко Богомилов Тодоров – в 14:20 часа; 

15. Кина Стоянова Димитрова – в 14:40 часа; 

16. Диана Дамянова Славова – в 15:00 часа; 

17. Дарина Бончева Караначева - в 15:20 часа. 

 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят на посочената 

дата, 5 минути преди определения час пред централния вход на сградата, в която се 

помещава Районна прокуратура – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. 

„Свети Княз Борис“ № 77.  

При явяването си участниците в конкурса следва да представят на 

комисията документ за самоличност. 

 

Предвид обявеното от Народното събрание на Република България на 

13.03.2020г. извънредно положение във връзка с разпространението на 

коронавирусна инфекция (COVID-19) в периода от 13.03.2020г. до 13.04.2020г. и с 

цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови 

случаи на заразяване с вируса, следва явилите се кандидати за участие в 

конкурса, стриктно да спазват определените часове за явяване, както и 

препоръчаната от здравните власти дистанция помежду си !!! 

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ 
 

 

Председател на комисията: ………/п/……… 

       

 

Членове: 

1………/п/…………….     2………/п/………. 


