
 

РЕЗОЛЮЦИЯ: Уважено становище!  

ИРИНА ЧОЛАКОВА/п/ 

Директор на ОУ „Димитър Талев“  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2/ 22.10.2020 г. 

 

Днес, 22.10.2020 г., комисия по подбор на педагогически специалисти определена 

със Заповед № РД-10-108/15.10.2020 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.  извърши оценяване на кандидатите 

по критерии, описани в оценъчна карта за всички кандидати  с цел поставяне пред равни 

условия за оценяване с приложен план на интервю.  

Кандидатите предварително са запознати с критериите за оценяване и са 

инструктирани за реда и начина на провеждане на интервюто срещу подпис. Всеки член 

на комисията попълни оценъчна карта на всеки явил се кандидат и го оцени по 

посочените критерии. Комисията оцени кандидатите при спазване изискванията на 

Етичния кодекс на институцията, добрите нрави, традиции и морални ценности. 

КОМИСИЯ: 

1.  Иванка Василева, ЗДУД – председател на комисията 

2. Ангел Стоянов, учител начален етап на основното образование I - IV клас – член на 

комисията 

3. Веселин Ганев – психолог – член на комисията 

 

 

 

 



Приложение № 1 към Протокол №2 

Списък на класираните, некласираните и неявили се кандидати  

за длъжността учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:  няма 

НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:  

№ Име на кандидата 

1.  Атанасия Николаева Атанасова – 24 т. 

2.  Анита Георгиева Андинова – 24 т.  

3.  Венцислав Кирилова Демерджиев – 26 т. 

4.  Елена Димитрова Димитрова – 30 т. 

5.  Йорданка Георгиева Паскалева – 25 т. 

6.  Мариела Мирославова Борисова – 20 т. 

7.  Радостина Данчова Стефанова – 21 т. 

8.  Цветелина Георгиева Бадева – 27 т. 

9.                    Стефка  Ненова Славова – 26 т. 

 

НЕЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ:  

Донка Христева Кебеджиева 

Снежана Йовкова Инджова 

Елена Петрова Емилова 

 

 

Забележка: Минимален брой точки за участие в класирането – 31 т. 

 

 


