ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК
ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КТ
В СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА,ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ”
НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК
1. Настоящите технически правила за провеждане на конкурс за назначаване на
основание чл.67 ал.1, т.1 от Кодекса на труда на длъжността „СЪДЕБЕН
ДЕЛОВОДИТЕЛ” в служба „Регистратура, деловодство и архив” в Районна
прокуратура гр. Казанлък, наричан по-долу „Конкурс”, са изготвени в изпълнение на
т.4 от Заповед РП № 4/08.01.2020г. на административен ръководител - районен
прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък.
2. Техническите правила регламентират процедурата за провеждане на
обявения със Заповед РП № 125/18.11.2019г. на административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък конкурс, КОЙТО СЛЕДВА
да се проведе на два етапа: първи етап- писмен тест и втори етап събеседване.
3. Конкурсът е обявен на 22.11.2019г. в бр. 40/2019г. на вестник „Искра”.
Срокът за подаване на документи за участие изтече в 17:00 часа на 23.12.2019г.
4. Със Заповед РП № 4/08.01.2020г. на административен ръководител- районен
прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък е определен поименен състав и
председател на Комисия за провеждане на конкурса, наричана по-долу „Комисията”.
5. На 09.01.2020г. на заседание на Комисията ще се разгледа всяко подадено
заявление с приложенията към него, като се прецени тяхното съответствие с всички
изисквания по т.2.1 и т.2.2 от Заповед РП № 125/18.11.2019г. Комисията допуска до
участие в Конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените
в обявата изисквания.
6. На посоченото в т.5 от настоящите правила заседание, Комисията ще
обективира своето решение относно допуснатите и недопуснати кандидати, като
изготви протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.
7. До края на работния ден на 09.01.2020г. списъците на допуснатите и
недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на централния вход на сградата, в която
се помещава Районна прокуратура гр. Казанлък, находяща се на ул.”Отец Паисий” №
16, както и в Раздел „Протичащи конкурси” на секцията „Кариери“ на интернет
страницата
на
Районна
прокуратура
гр.
Казанлък
на
адрес:
https://www.prb.bg/bg/rpkazanlak/karieri/
8. 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 провеждане на конкурса – чрез поставянето им на
централния вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура гр. Казанлък,
находяща се на ул.”Отец Паисий” № 16, както и в Раздел „Протичащи конкурси” на
секцията „Кариери“ на интернет страницата на Районна прокуратура гр. Казанлък на
адрес: https://www.prb.bg/bg/rpkazanlak/karieri/
9. В списъка на недопуснатите кандидати ще се посочат основанията за
недопускането, като на съответния кандидат в Конкурса съображенията за това ще се
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изпратят и писмено – чрез писмено съобщение на посочения от кандидата адрес за
кореспонденция.
10. При подаване на възражение от недопуснат кандидат до административния
ръководител на Районна прокуратура гр. Казанлък, документите на кандидата и
протоколите за работата на комисията се предоставят на административния
ръководител за произнасяне с окончателно решение по подаденото възражение в 3дневен 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- районен прокурор на Районна
прокуратура гр. Казанлък 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.
12. Конкурсът се провежда и при наличие на само един допуснат до участие
кандидат.
13. Първият етап от конкурса ще се проведе от 10:00 часа на 24.01.2020г. и ще е
под формата на писмен тест съдържащ основни деловодни въпроси с времетраене в
рамките на 30 минути. Петте кандидата получили най- висок брой точки ще бъдат
допуснати до втория етап на конкурса. На 29.01.2020г. ще се проведе вторият етап,
при който конкурсната комисия провежда събеседване лично с всеки кандидат в
рамките на до 20 минути. Началните часове на събеседване се определят от
Комисията в списъка на допуснатите до втори етап от конкурса кандидати.
14. При събеседването професионалната подготовка и останалите качества,
необходими за заемане на длъжността „Съдебен деловодител”, се оценяват от
членовете на комисията с точки от 1 (минимален резултат) до 6 (максимален
резултат). Крайната оценка за всеки кандидат се образува като средно аритметично от
оценките на всеки член от Комисията за всеки отделен кандидат.
15. На 31.01.2020г. Комисията извършва класиране на кандидатите, като
класира само кандидатите получили обща оценка не по-малка от 4,50 и обявява
резултатите и извършеното класиране чрез поставяне на обявление на централния
вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура гр. Казанлък, находяща
се на ул.”Отец Паисий” № 16, както и в Раздел „Протичащи конкурси” на секцията
„Кариери“ на интернет страницата на Районна прокуратура гр. Казанлък на адрес:
https://www.prb.bg/bg/rpkazanlak/karieri/
16. В срок до 17:00 часа на 31.01.2020г. Комисията изготвя протокол за
проведения конкурс и извършеното класиране, който се представя на
административния ръководител на Районна прокуратура гр. Казанлък, заедно с
всички протоколи за работата на Комисията, документите на кандидатите и цялата
кореспонденция във връзка с провеждането на конкурса.
09.01.2020 г.
гр. Казанлък
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