
 

  
РАЙОН „ИЗТОЧЕН” ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

_________________________________________________________________________________________________________________  
 

1 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

 
Проект BG05M2OP001-3001-0015 – „РАСТЕМ ЗАЕДНО”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 7 

 
от дейността на Комисия, назначена със Заповед № П-Р319 / 31.10.2016г. на Кмета на район „Източен“ – община Пловдив,

  за извършване на предварителен подбор на кандидатите за длъжностите „медиатор“, „музикален педагог“, 
„театрален педагог“, „педагог изобразително изкуство“ и учители в детски градини,  които ще извършват допълнително 

обучение по български език, в изпълнение на ДПБФП № BG05М2ОР001-3.001-0015 

 
Днес, 20.04.2017г., в 10:00 часа, в административната сграда на район „Източен“, находяща се 

в гр. Пловдив, ул. ”Лев Толстой” № 2, на основание Заповед № П-Р319 / 31.10.2016г. на Кмета на 
район „Източен“ – община Пловдив, се събра комисия  в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФКА СИМЕОНОВА – Ръководител на Проект „Растем заедно” и 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЕКАТЕРИНА ЗАГОРСКА – Координатор 1 на Проект „Растем заедно”; 

                     2. СЕВДАЛИНА ГЕНЧЕВА – Координатор 2 на Проект „Растем заедно”; 

                     3. СТЕФКА ЧОЛАКОВА – Счетоводител на Проект „Растем заедно” и 

                     4. МАЙЯ БАХЧЕВАНОВА – Юрист на Проект „Растем заедно”, 

с цел разглеждане на постъпилите заявления за длъжността „музикален педагог“ и оценяване на 

кандидатурата с редовни документи и отговаряща на предварително обявените критерии съгласно 

утвърдената Процедура за подбор и назначаване, както следва: 

 

 
 
І. ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

 
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на МАРИАНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА: 
  

Заявление П-Р310/13.04.2017г. 

1. Заявление по образец Представено съгласно обявените изисквания 

2. Документ за самоличност – копие Представено копие от документ за самоличност 

3. Документи за придобита образователна степен 
и професионална квалификация 

Представен документ за завършено висше образование 
(специалност „БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ“, 
професионална квалификация РЕЖИСЬОР, ХОРЕОГРАФ и 
ПЕДАГОГ НА БЪЛГАРСКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР) 

4. Служебна бележка от учебно заведение (ако 
кандидатът учи) 

Неприложимо 

5. Автобиография (CV)                                                                                                                              Представена  съгласно обявените изисквания 

6. Служебна бележка от Центъра за психично 
здраве, дали лицето се води на отчет 

Приложено удостоверение, че за лицето няма данни за психични 
разстройства 

7. Служебна бележка от Дирекция „Бюро по 
труда” относно регистрацията на лицето (ако 
кандидатът е регистриран) 

Неприложимо 

№ и дата 
на 

заявление 
ИМЕ НА КАНДИДАТ ДЛЪЖНОСТ 

Адрес за 
кореспонденция, 
телефон, факс, 

електронен 
адрес 

Начин на подаване на 
заявлението 

(лично/пълномощно/по 
пощата) 

П310/ 
13.04.2017г. МАРИАНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА МУЗИКАЛЕН ПЕДАГОГ 

Пловдив, ж.к. 
„Тракия“, бл. 333, 
вх. Б, ет. 4, тел: 
0888967613 

лично 
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8. Копия от сертификати за обучения, участия в 
различни прояви, награди 

- 

9. Копие от сертификат/и за завършени 
обучителни курсове по аналогични 
програми/проекти или декларация - свободен 
текст с описание на завършен обучителен курс 

Копие на договори с лицето за участие като наставник по Проект 
BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ по специалност 
„Художник-изпълнител“, „Актьор драматичен театър“ и „Актьор 
куклен театър“, BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ , 
BG05М2OР001-2.004-004 „Развитие на способностите на 
учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, 
развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ 
ЧАС) – фаза І“ 

10. Пенсионно разпореждане (само ако 
кандидатът, придобил право на ранно 
пенсиониране е в трудоспособна възраст) 
 

Неприложимо 

 
 
ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 
 
1. След извършената проверка на представените документи, Комисията констатира, че кандидатът е 

представил необходимите документи, посочени в обявлението за свободната позиция „музикален 

педагог“ и с единодушно решение прие да бъде допуснат до оценка на документите и съответствие 

с изискванията (Раздел А от оценъчните карти). 

2. Оценка на документи и съответствие с изискванията (Раздел А от оценъчните карти): 
 

КАНДИДАТ ДЛЪЖНОСТ 
ОБЩА 

ОЦЕНКА на 
КОМИСИЯТА 

ОЦЕНКА на 
Стефка 

Симеонова 

ОЦЕНКА на 
Екатерина 
Загорска 

ОЦЕНКА на 
Севдалина 

Генчева 

ОЦЕНКА на 
Стефка 

Чолакова 

ОЦЕНКА на 
Майя 

Бахчеванова 

МАРИАНА 
ВЪЛЧЕВА 

МУЗИКАЛЕН 
ПЕДАГОГ 125 25 25 25 25 25 

 
 
ІІІ. КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА КАНДИДАТЪТ МАРИАНА ВЪЛЧЕВА ДА БЪДЕ ПОКАНЕНА НА 
СЪБЕСЕДВАНЕ. 
 
Събеседването с кандидата за „музикален педагог“ ще се проведе на 20.04.2017г., от 14:30 
часа, в административната сграда на район „Източен“ – община Пловдив. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Оценъчна карта. 
 
Комисия съгласно Заповед № П-Р319 / 31.10.2016г. на Кмета на Район „Източен“: 
 
1………… П (съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)….…… 
                   /Стефка Симеонова/  
 
2………… П (съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)………. 
                  /Екатерина Загорска/ 
 
3………… П (съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)………. 
                  /Севдалина Генчева/ 
 
4………… П (съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)………. 
                    /Стефка Чолакова/ 
 
5………… П (съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)………. 
                  /Майя Бахчеванова/ 
  

 

Дата на изготвяне на протокола: 20.04.2017г. 


