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П Р О Т О К О Л  № 1 

 
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, 10.11.2016г., 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”; 

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

                     5. ПЕТЯ ПЕХЛИВАНОВА – Технически сътрудник на Проект „Растем заедно”, 

с цел разглеждане на постъпилите заявления за длъжностите „медиатор“, „музикален педагог“, 
„театрален педагог“, „педагог изобразително изкуство“ и учители в детски градини,  които ще 
извършват допълнително обучение по български език и оценяване на кандидатурите с редовни 
документи и отговарящи на предварително обявените критерии съгласно утвърдената Процедура за 
подбор и назначаване. 
 

Комисията получи от списък с кандидатите и представените заявления: 

№ и дата 
на 

заявление 
ИМЕ НА КАНДИДАТ ДЛЪЖНОСТ 

Адрес за 
кореспонденция, 
телефон, факс, 

електронен 
адрес 

Начин на подаване на 
заявлението 

(лично/пълномощно/по 
пощата) 

П-Р322 
03.11.2016г. КОЛЬО СТЕФАНОВ КОСТОВ Медиатор 

Пловдив, ул. 
„Крайна” № 5, 
тел: 0897814992 

лично 

П-Р323 
03.11.2016г. СВЕТЛА НЕДЕЛЕВА СТОЙКОВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, ул. 
„Хъшовска“ № 10, 
ет. 2, тел: 
0896304533 

лично 

П-Р324 
03.11.2016г. МАРИЯ МИНЧЕВА БОЖИЛОВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, ул. 
„Зенит” № 15, 
тел: 0897894845 

лично 

П-Р325 
03.11.2016г. ЖАНА САНДОВА БОШНАКОВА Медиатор 

Пловдив, ул. 
„Армеец” № 8, 
тел. 0899895114 

лично 

П-Р326 
04.11.2016г. ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, ул. 
„Храбрец” № 5, 
тел: 0884373986 

лично 

П-Р327 
04.11.2016г. 

МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ТЪРПОМАНОВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, жк 
„Тракия”, бл. 45,  
тел:0884202422 

лично 

П-Р328 
04.11.2016г. НАДЕЖДА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА Медиатор 

Пловдив, ул. 
„Жеравна” № 6, 
тел: 0899272056 

лично 

П-Р331 
04.11.2016г. ТОДОРКА МИНКОВА БАКЪРДЖИЕВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, бул. 
„Македония” № 
86, тел: 
0884202423 

лично 
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Комисията пристъпи към разглеждане на заявленията по реда на тяхното постъпване: 
 
І. ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

 
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на КОЛЬО СТЕФАНОВ КОСТОВ: 

  

Заявление П-Р322/03.11.2016г. 

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 основно образование 

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) 

Представена регистрационна карта, издадена от Д-я „Бюро по 
труда” Пловдив 

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 

-  

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

Неприложимо 

 
2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на СВЕТЛА НЕДЕЛЕВА СТОЙКОВА: 

 

П-Р332 
04.11.2016г. ТОТКА ДРАГИЕВА ЛАМБРЕВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца  

Пловдив, ул. „Кап. 
Райчо” № 69, тел: 
0884202416 

лично 

П-Р333 
04.11.2016г. МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЦЕНОВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, жк 
„Тракия”, бл 84, 
тел: 0877591416 

лично 

П-Р334 
04.11.2016г. АНТОН МЕТОДИЕВ БАЛИЙСКИ Музикален педагог  

Мадан, ул. 
„Паисий 
Хилендарски” 9, 
тел: 0876560605 

лично 

П-Р335 
04.11.2016г. 

СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА ТАБАКОВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, жк 
„Тракия”, бл. 55, 
тел: 0886336282 

лично 

П-Р336 
04.11.2016г. ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, ул. 
„Лотос” № 1А, 
тел: 0887024236 

лично 

П-Р337 
04.11.2016г. 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПОПИВАНОВА 

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, ул. 
„Иван Гарванов” 
№ 54, тел: 
0898519202 

лично 

П-Р338 
04.11.2016г. РАЙНА ДОБЧЕВА МАРКОВА  

Учител в детска градина за 
допълнително обучение по 
български език на 3-4 годишни 
деца 

Пловдив, жк 
„Тракия”, бл. 202, 
тел: 0899408745 

лично 
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Заявление П-Р323/03.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено полувисше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени, свидетелство за 
едногодишна специализация „Подготовка на детето за училище” 

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 

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

Представени 6 броя сертификати, грамота за забележителни 
резултати в преподавателската работа 

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

Писмо за благодарност за работа по проект „НЕОГЕЯ – Екология 
на човешките отношения, касаещ интеркултурното образование 
на деца от ромски произход”  

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

Неприложимо 

 
 3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на МАРИЯ МИНЧЕВА БОЖИЛОВА: 
 

Заявление П-Р324/03.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ),, свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представени 5 броя сертификати, поздравителен адрес  

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

-  

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

Неприложимо 
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4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на ЖАНА САНДОВА БОШНАКОВА: 
  

Заявление П-Р325/03.11.2016г. 

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 „Социална 
педагогика”  

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

Уверение, издадено от ПУ „Паисий Хилендарски”, че кандидатът е 
студент Първи курс, сп. „ПНУП” 

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 

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 

-  

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

Неприложимо 

 
5.  Комисията пристъпи към разглеждане на документите на ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА: 

 
Заявление П-Р326/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представени 4 броя сертификати 4 броя грамоти за постижения 
в различни аспекти на преподавателската работа  

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

-  

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

Неприложимо 

 
6. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ТЪРПОМАНОВА: 
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Заявление П-Р327/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представени 6 броя сертификати 

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

- 

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

Неприложимо 

 
7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на НАДЕЖДА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА: 
  

Заявление П-Р328/04.11.2016г. 

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  

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) 

Насочващо писмо от Д-я „Бюро по труда” към Агенция по 
заетостта за участие в подбора на кандидати 

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

Представени 6 броя сертификати 

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

-  

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

Неприложимо 

 
8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на ТОДОРКА МИНКОВА БАКЪРДЖИЕВА: 
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интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

 

Заявление П-Р331/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представени 12 броя сертификати и удостоверения 

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

Представен сертификат за преминат курс на обучение на тема: 
„Разработване на проекти по Програма Еразъм +” и сертификат 
за участие в семинар на тема: „Създаване на проектно 
предложение по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 
2014-2020г., чрез електронната система ИСУН” 

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

Неприложимо 

 
9. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на ТОТКА ДРАГИЕВА ЛАМБРЕВА: 

 
Заявление П-Р332/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представени 3 броя сертификати 

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

Представен сертификат за участие в семинар на тема: 
„Създаване на проектно предложение по ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж 2014-2020г., чрез електронната система 
ИСУН” 

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

Неприложимо 

 
10. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЦЕНОВА: 
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интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

 

Заявление П-Р333/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представен 1 брой сертификат и 1 брой грамота 

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

- 

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

Неприложимо 

 
11. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на АНТОН МЕТОДИЕВ БАЛИЙСКИ: 
 

Заявление П-Р334/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА), 
свидетелства за професионално-квалификационни степени 

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 

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 

- 

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

Неприложимо 

 
12. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА ТАБАКОВА: 
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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. 
 

 

Заявление П-Р335/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представени 14 бр. сертификати 

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

- 

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

Неприложимо 

 
13. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПОПИВАНОВА: 

 
Заявление П-Р337/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представени 7 бр. сертификати, 1 брой грамота 

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

- 

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

Неприложимо 

 
14. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА: 
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Заявление П-Р336/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ), свидетелства 
за професионално-квалификационни степени 

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 

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

Представени 15бр. сертификати, 1 брой грамота, удостоверения 

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

- 

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

Неприложимо 

 
15. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на РАЙНА ДОБЧЕВА МАРКОВА: 
 

Заявление П-Р338/04.11.2016г. 

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 

Представени документи за завършено висше образование 
(професионална квалификация ДЕТСКИ УЧИТЕЛ 

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 

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 

- 

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

Неприложимо 
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ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 
 
1. След извършената проверка на представените документи, Комисията констатира, че всички 
кандидати са представили необходимите документи, посочени в обявлението за свободни позиции 
„медиатор“, „музикален педагог“ и учители в детски градини,  които ще извършват 
допълнително обучение по български език и с единодушно решение прие да бъдат допуснати 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 

ОЦЕНКА на 
Петя 

Пехливанов
а 

КОЛЬО  
КОСТОВ 

МЕДИАТОР 111 19 18 18 19 19 18 

СВЕТЛА 
СТОЙКОВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

МАРИЯ  
БОЖИЛОВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

ЖАНА  
БОШНАКОВА 

МЕДИАТОР 136 23 23 23 23 22 22 

ЕМИЛИЯ  
НИКОЛОВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

МАРГАРИТА 
ТЪРПОМАНОВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

НАДЕЖДА 
РАНГЕЛОВА 

МЕДИАТОР 102 17 17 17 17 17 17 

ТОДОРКА 
БАКЪРДЖИЕВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

ТОТКА 
ЛАМБРЕВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

МАРИЕЛА 
ЦЕНОВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

АНТОН 
БАЛИЙСКИ 

УЧИТЕЛ ПО 
МУЗИКА 150 25 25 25 25 25 25 

СНЕЖАНА  
ТАБАКОВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

ЕЛЕНА 
ВАСИЛЕВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

ЕВГЕНИЯ 
ПОПИВАНОВА 

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

РАЙНА 
МАРКОВА  

УЧИТЕЛ ПО 
БЪЛГ. ЕЗИК 150 25 25 25 25 25 25 

 
ІІІ. КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ ДА БЪДАТ ПОКАНЕНИ НА СЪБЕСЕДВАНЕ: 
 

1. КОЛЬО СТЕФАНОВ КОСТОВ; 
2. СВЕТЛА НЕДЕЛЕВА СТОЙКОВА; 
3. МАРИЯ МИНЧЕВА БОЖИЛОВА; 
4. ЖАНА САНДОВА БОШНАКОВА; 
5. ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА; 
6. МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ТЪРПОМАНОВА; 
7. НАДЕЖДА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА; 
8. ТОДОРКА МИНКОВА БАКЪРДЖИЕВА; 
9. ТОТКА ДРАГИЕВА ЛАМБРЕВА; 
10. МАРИЕЛА ПЕТРОВА ЦЕНОВА; 
11. АНТОН МЕТОДИЕВ БАЛИЙСКИ; 
12. СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА ТАБАКОВА; 
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13. ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА; 
14. ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПОПИВАНОВА; 
15. РАЙНА ДОБЧЕВА МАРКОВА. 

 
Събеседването с кандидатите за медиатори ще се проведе на 11.11.2016г., от 10:00 часа, в 
административната сграда на район „Източен“ – община Пловдив. 
 
Събеседването с кандидатите за учители по български език и музика ще се проведе на 
11.11.2016г., от 10:30 часа, в административната сграда на район „Източен“ – община Пловдив. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Оценъчни карти. 
 
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/ 
  

6………….П (съгл. чл. 2 от ЗЗЛД)…… 

                   /Петя Пехливанова/ 
 

 
 

Дата на изготвяне на протокола: 10.11.2016г. 
 

 


