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С П И С Ъ К 

 

на допуснати кандидати за участие в конкурса за заемане  

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на длъжността „съдебен деловодител”  

в служба „Регистратура, деловодство и архив” в Районна прокуратура 

гр.Казанлък, обявен със Заповед РП № 125/ 18.11.2019г. на административен 

ръководител- районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък 

 

 

1. Ралица Кацарова- регистрирани документи с вх. № 4280/ 26.11.2019г.- 15,27ч. 

2. Елена Георгиева- регистрирани документи с вх. № 4311/ 28.11.2019г. – 

13,50ч. 

3. Руслана Димова- регистрирани документи с вх. № 4348/ 03.12.2019г. – 

11,54ч. 

4. Радомир Батаклиев- регистрирани документи с вх. № 4331/ 02.12.2019г. – 

14,00ч. 

5. Станислава Минчева- регистрирани документи с вх. № 4350/ 04.12.2019г. – 

09,32ч. 

6. Теодора Димитрова- регистрирани документи с вх. № 4385/ 05.12.2019г. – 

16,15ч. 

7. Славка Щонова- Карчева- регистрирани документи с вх. № 4414/ 09.12.2019г. 

– 15,32ч. 

8. Десислава Иванова- регистрирани документи с вх. № 4413/ 09.12.2019г. – 

15,02ч. 

9. Бонка Вакавлиева- регистрирани документи с вх. № 4465/ 12.12.2019г. – 

15,06ч. 

10. Биляна Николова- регистрирани документи с вх. № 4500/ 17.12.2019г. – 

13,36ч. 

11. Ваня Григорова- регистрирани документи с вх. № 4527/ 19.12.2019г. – 

11,33ч. 

 

Първият етап от конкурса ще се проведе на 24.01.2020г. от 10:00 часа в 

кабинет № 22 на 3-ти етаж в сградата, в която се помещава Районна 

прокуратура гр. Казанлък, находяща се в гр. Казанлък, ул.„Отец Паисий” 

№16 под формата на писмен тест съдържащ основни деловодни въпроси с 

времетраене в рамките на 30 минути. На 27.01.2020г. ще се обяви списъка на петте 

кандидата получили най- висок брой точки и 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 определена със Заповед РП № 

4/08.01.2020г. на административен ръководител- районен прокурор на Районна 
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прокуратура гр. Казанлък, в списъка на допуснатите до втори етап от конкурса 

кандидати.   

 

При явяването си участниците в конкурса следва да представят на 

комисията документ за самоличност. 

 По време на провеждането на писмения тест не се допуска 

използването на мобилни телефони и други електронни устройства. 

 

 

Председател:       Членове: 

Веселина Стоянова  /П/    1. Стойчо Стойчев /П/ 

        2. Ралица Рачева /П/ 

 


