
 

РЕЗОЛЮЦИЯ: За преминаване към следващ етап!  

ИРИНА ЧОЛАКОВА 

заповед РД-10-153/ 26.10.2020 г. 

Директор на ОУ „Димитър Талев“  

 

ПРОТОКОЛ 

№1/ 03.11.2020 г. 

Днес, 03.11.2020 г., комисия по подбор на педагогически специалисти: Учител НЕ 

на основното образование определена със Заповед № РД-10-150/23.10.2020 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”, проведе подбор по документи на кандидатите за следните длъжности: 

 Учител, начален етап на основното образование I-IV клас -  8 кандидати   

Комисията разгледа постъпилите документи по обявеното свободно място, както следва: 

Комплектът от документи на кандидатите следва да съдържа: 

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора, с посочени 

професионални мотиви за заемане на длъжността.  

 2.  Професионална автобиография. 

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

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

квалификация  „учител“ (копие на цялата диплома, включително приложението). 

 4. 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). 

 5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна 

степен, ако кандидатът притежава такива (копия).           



6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, 

ако кандидатът притежава такива. 

7. Препоръка от предишен работодател. 

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. 

До участие в провеждане на подбора не са допуснати лица, които не са представили 

всички необходими документи или представените документи са непълни и не 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. 

Списъци с допуснатите и недопуснатите кандидати, съгласно приложенията, 

неразделна част от настоящия протокол.   

Приложения към протокола: 

Приложение № 1 Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: учител 

начален етап на основното образование   

 

 

КОМИСИЯ: 

1.  Иванка Василева, ЗДУД – председател на комисията 

2. Ангел Стоянов, учител начален етап на основното образование – член на комисията 

3. Веселин Ганев – психолог – член на комисията  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността 

Учител начален етап на основото образование 

 

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ следва да се явят  на 04.11.2020 г., в 11:35,  

Етаж II, ОУ „Димитър Талев“, ул. Кузман Шапкарев №1 за писмената част на интервюто 

от 11:35 – до 12:05 часа 

Провеждане на индивидуалнo интервю от втори етап по процедура за подбор на 

педагогически специалисти от 12:15 – 14:45 часа 

График за провеждане на индивидуални интервюта от втори етап по процедура за 

подбор на педагогически специалисти – 04.11.2020 г. 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ: 

 

№ Име на кандидата Начален час 

1.  Антонина Караколева 12:15 ч. 

2.  Мария Янкова 12:30 ч. 

3.  Костадинка Найденова 12:45 ч. 

4.  Иван Дерменджиев 14:00 ч. 

5.  Райна Милушева 14:15 ч. 

6.  Станислава Фингарова 14:30 ч. 

 

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:  

1.  Елисавета Маврова  – липсват приложени документи за специалност и 

квалификация по една от посочените НУП, ПНУП, НУПЧЕ 

2. Екатерина Бухлева – липсват приложени документи за специалност и 

квалификация по една от посочените НУП, ПНУП, НУПЧЕ 

 

 

 


