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ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ  

НА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”  

В ЗВЕНО „ИНФОРМЕЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА 

 

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

длъжността „Системен администратор” в Звено „Информационно и техническо 

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

изготвени в изпълнение на т.4 от Заповед РП № 100/01.06.2021 г. на 

и.ф.административен ръководител на РП - Стара Загора. 

2. Техническите правила регламентират процедурата за провеждане на 

обявения със Заповед РП № 84/23.04.2021г. на зам. на административния ръководител 

на РП - Стара Загора конкурс. 

3. Конкурсът е обявен на 30.04.2021г. във вестник „24 часа”. Срокът за 

подаване на документи за участие е изтекъл в 17:00 часа на 31.05.2021г.  

4. Със Заповед РП № 100/01.06.2021 г. на и.ф.административен 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 на три етапа: 

- първи етап - писмен тест с въпроси, свързани с посочените в обявата основни 

задължения и отговорности на длъжността. 

Кандидатите се оценяват с точки по шестобалната система, като крайната 

оценка на кандидата е средноаритметично число от оценките на всички членове на 

конкурсната комисия. До следващия етап на конкурса се класират само тези 

кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50 на този етап. 

- втори етап – събеседване за преценка на притежаваните от кандидатите 

нравствени и професионални качества. 
 

Междинната оценка от конкурса за кандидатите се формира като 

средноаритметично число от получените крайни оценки от първи и втори етап за 

всеки кандидат.  

До трети етап се допускат само кандидати, получили междинна оценка най-

малко 4.50. 

- трети етап - извършване на проучване на лицата за надеждност за достъп до 

информация с ниво на класификация за сигурност „Строго секретно” по реда на чл.49 

от ЗЗКИ и глава шеста, раздел II-ри от ППЗЗКИ. Проучването се извършва само за 

лицата, които не притежават разрешение за достъп до информация с ниво на 

класификация за сигурност „Строго секретно”. 

След приключване на третия етап окончателно се класират само кандидатите, 

които притежават разрешение за достъп до информация с ниво на класификация за 

сигурност „Строго секретно”, съобразно получената от тях междинна оценка. 

6. На 04.06.2021 год. ще се проведе заседание на конкурсната комисия, на 

което Комисията ще разгледа всяко постъпило заявление и ще прецени дали са 

представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на 

минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността. 

Комисията ще допусне до участие в Конкурса единствено кандидатите, които 
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напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.  

На заседанието, Комисията ще обективира своето решение относно 

допуснатите и недопуснати кандидати, като изготви протокол и списъци на 

допуснатите и недопуснатите кандидати. 

7. На 07.06.2021год. списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще 

бъдат обявени на таблото за обяви, разположено на входа на Районна прокуратура – 

Стара Загора в областния град, на адрес: гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 

77 , както и на интернет страницата на РП - Стара Загора - https://www.prb.bg/bg/rpsz/ 

в раздел „Протичащи конкурси“ секция „Кариери“. 

8. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началният час и 

мястото за провеждане на първия етап от Конкурса. Заедно с този списък ще се 

оповестят и настоящите технически правила за провеждането му – чрез поставяне на 

таблото за обяви, разположено на входа на Районна прокуратура – Стара Загора в 

областния град, на адрес: гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 77 , както и на 

интернет страницата на РП - Стара Загора - https://www.prb.bg/bg/rpsz/ в раздел 

„Протичащи конкурси“ секция „Кариери“. 

9. 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. 

10. 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. Подадено по този ред възражение не спира конкурсната процедура. 

11. 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 в конкурса и цялата 

кореспонденция във връзка с конкурса, за прекратяване на конкурсната процедура със 

заповед на основание чл.98, ал.1 от ПАПРБ. 

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

е само един. 

13. Провеждането на първия етап на конкурса ще се проведе с начален час 

10:00 часа на 08.07.2021г., в заседателната зала на 2-ри етаж в административната 

сграда на Районна прокуратура – Стара Загора в областния град, на адрес: гр.Стара 

Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 77, където ще се извърши проверка на 

самоличността и съответствието със списъка на допуснатите кандидати. 

Кандидатите ще решават писмен тест с въпроси за определено време (до 30 

минути), свързани с основните задължения и отговорности на длъжността, за 

която се кандидатства. 

Кандидатите ще се оценяват с точки по шестобалната система, като 

крайната оценка на кандидата е средноаритметично число от оценките на всички 

членове на конкурсната комисия. До следващия етап на конкурса се класират само 

тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50 на този етап. 

14. Вторият етап – събеседване. 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. Събеседването ще се проведе с начален час 10:00 часа 

на 13.07.2021 г. в заседателната зала на 2-ри етаж в административната сграда на 
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Районна прокуратура – Стара Загора в областния град, на адрес: гр.Стара Загора, 

ул. „Свети Княз Борис” № 77. 

След приключване на втория етап кандидатите ще получат междинна 

оценка, която се формира като средноаритметично число от получените крайни 

оценки от първи и втори етап за всеки кандидат.  

До трети етап се допускат само кандидати, получили междинна оценка най-

малко 4.50. 

15. Третият етап ще се състои в извършване на проучване на лицата за 

надеждност за достъп до информация с ниво на класификация за сигурност 

„Строго секретно” по реда на чл.49 от ЗЗКИ и глава шеста, раздел II-ри от 

ППЗЗКИ. Проучването ще се извършва само за лицата, които не притежават 

разрешение за достъп до информация с ниво на класификация за сигурност 

„Строго секретно”.  

16. Комисията ще извърши окончателно класиране само на кандидатите, 

които притежават разрешение за достъп до информация с ниво на класификация за 

сигурност „Строго секретно”, съобразно получената от тях междинна оценка 

(средноаритметично число от получените крайни оценки от първи и втори етап за 

всеки кандидат), като на първо място ще се класира кандидатът с най-висока обща 

оценка, на второ място кандидатът с втората по величина оценка и т.н. 

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

срок от приключване на конкурса, чрез поставяне на таблото за обяви, 

разположено на входа на Районна прокуратура – Стара Загора в областния град, на 

адрес: гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 77, на интернет страницата на 

РП - Стара Загора - https://www.prb.bg/bg/rpsz/ в раздел „Протичащи конкурси“ 

секция „Кариери“ и чрез изпращане на писмено съобщение. 

18. В тридневен срок от приключване на конкурса Комисията ще представи 

на административния ръководител на РП - Стара Загора протоколът от проведения 

конкурс и документите на класираните кандидати. 
 

03.06.2021 г. 

 

Председател на Комисията, опр. със Заповед РП № 100/01.06.2021г.  

на и.ф.адм.ръководител на РП - Стара Загора: . . . . . /п/ . . . . . 


