
 

РЕЗОЛЮЦИЯ: Уважено становище!  

ИРИНА ЧОЛАКОВА 

Директор на ОУ „Димитър Талев“  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2/ 26.01.2021 г. 

 

Днес, 26.01.2021 г., комисия по подбор на педагогически специалисти определена 

със заповед на № РД-10-584/18.01.2021 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. Гергана Вълчева, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден  

I-IV клас – член на комисията 

3. Веселин Ганев – психолог – член на комисията  

 

Предложеният кандидат от комисията на първа позиция следва да потвърди 

приетото предложение, на служебната поща primary.school@ou-dtalev.info на ОУ 

„Димитър Талев“ в срок до  16:30 ч. на 27.01.2021 г. 

 



 

 

 

Приложение № 1 към Протокол №2 

Списък на класираните, некласираните и неявили се кандидати  

за длъжността учител, общообразователен учебен предмет математика 

 

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:   

1. Венцислава Лудова – 46 т. 

2. Елена Русева – 45 т. 

3. Благовеста Костова – 44 т. 

4. Надя Трайкова – 40 т. 

5. Цветелина Бадева – 39 т. 

6. Райна Маркова – 38 т. 

7. Весела Атанасова – 37 т. 

8. Росица Тенева – 35 т. 

9. Мария Димитрова – 33 т. 

10. Гергана Маргаритова – 33 т. 

11. Райна Милушева – 32 т. 

12. Стефка Славова – 32 т. 

 

НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ: няма 

 

НЕЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ:  

1. Силвия Христозова 

2. Невена Попова 

 

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

 

 


