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РЕЗОЛЮЦИЯ: За продължаване към следващ етап  

ИРИНА ЧОЛАКОВА /П/ 

Директор на ОУ „Димитър Талев“  

ПРОТОКОЛ 

№1/ 29.01.2019 г. 

 

Днес, 29.01.2019 г., комисия по подбор на педагогически специалисти определена 

със Заповед № РД-10-648/21.01.2019 г. на директора при спазване на изискванията, 

цитирани в раздел VI на Вътрешните правила за дейността и организацията на 

управлението на човешките ресурси и квалификация на кадри в ОУ “Димитър Талев”, 

утвърдени със Заповед № РД-10- 1485/21.06.2018 г.  проведе подбор по документи на 

кандидатите за следната длъжност: 

 Психолог, училищен /със специалност от професионално направление 

психология, съгласно Класификатора на областите на висше образование 

и професионалните направления с присъдена професионална 

квалификация «психолог»/ - 1 работно място по чл. 67 от КТ. 

Комплектът от документи на кандидатите следва да съдържа: 

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция (свободен текст), адресирано до 

директора, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.  

 2. Документ за самоличност (за сверяване, при назначаване).      

 3. Професионална автобиография. 

 4. Диплома за завършена степен на образование, образователно-квалификационна 

степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална 

квалификация „психолог“  (копия). 
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 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова 

книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, 

удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). 

 6. Документи за компютърна грамотност и за владеене на чужд език, ако кандидатът 

притежава такива (копия).           

7. Препоръка от предишен работодател при възможост. 

 Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. 

 Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж 

следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на 

подаване на документите. 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати, съгласно приложенията са неразделна 

част от настоящия протокол.   

 

Приложения към протокола: 

Приложение № 1 Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността 

психолог, училищен. 

 

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

 

Председател: Йорданка Димитрова, педагогически съветник 

Членове:  

1. Стойка Македонска-Николова, логопед 

2. Николета Талева-Янева, ресурсен учител 

3. Евгений Костадинов, старши учител НЕ 
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Приложение № 1 Допуснати до втори етап от процедурата за набиране на педагогически 

специалист „психолог, училищен“ 

 

 

1. Милена Момчилова Александрова 

2.  Полина Огнянова Тонова 

3.  Светлана Кирякова Грозданова 

4.  Деляна Вътева Вълчева 

5. Дияна Петрова Кантарска-Христова  

6. Веселин Георгиев Ганев 

7.  Васил Атанасов Босаков  

8. Георги Мирчев Калайджиев 

9. Михаил Валериев Луков 

10. Ивелин Сашов Иванов 

11. Ирина Пенчева Янкова 

12. Петя Стоянова Горчева 

13. Милица Красимирова Букова 

14. Мирослава Рангелова Ватева 

15. Росица Благовестова Петрова 

16. Петя Маринова Вълканова 

17. Пенка Маркова Башлийска 

 

 

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ НА 

31.01.2019 г. В 09.00 ЧАСА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА 

– ИНТЕРВЮ 

 


