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Днес 28.01.2022 г., в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава, ул. „Трети март” № 8 се 
проведе заседание на комисията определена със Заповед № 107 отЮ.01. 2022 г. на Директора 
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с подбор на персонал за изпълнение на проектни 
дейности в изпълнение на Проект „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Договор Регистрационен номер по 
ОП РЧР BG05M90P001-2.056-0015-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M90P001- 
2.056-0015- 2014BG05M20P001-C01, финансиран по процедура „СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 2.

Целта на срещата е подбор на персонал за изпълнение на проектните дейности с целеви 
групи по следните дейности: Дейност 5:„Историята на моето родно село /Краеведска дейност-1 
група/ история, бит, поминък/“; Дейност 6: „Мултиетническа културна стая“ и Дейност 7: 
„Мъдростта скрита в приказките и поговорките от различните етноси“; за следните длъжности:

1. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Историята на моето родно село/ 
Краеведска дейност, история, бит, поминък/ - 1 позиция;

2. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Мултиетническа културна стая - 1 
позиция;

3. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Мъдростта скрита в приказките и 
поговорките от различните етноси -1 позиция.

Начало: 12.00 часа.

На заседанието присъстваха:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА МИЛАНОВА - старши учител в начален етап;
2. ЧЛЕНОВЕ:
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2.1. НУРШЕН ЦВЕТАНОВА - учител в прогимназиален етап;
2.2. КИРИЛКА ДИМИТРОВА - ЗАС.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Създаване на списък на подадените документи по позиции.
2. Разглеждане и оценка на пакета с документи.
3. Класиране и оценка по низходящ ред, съгласно одобрената процедура за подбор.
4. Изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до втория етап от процедурата по 

подбор.
5. Изготвяне на списък с недопуснатите кандидати до събеседване.

По точка 1:

Заявление № Име, презиме, фамилия на кандидата Позиция
437/26.01.2022 г. Йонка Иванова Йозова

Email:
yonka_yozova@abv.bg

Ръководител/учител

438/26.01.2022 г. Нелка Живкова Иванова
Email:
nelka.ivanova@abv.bg

Ръководител/учител

439/26.01.2022 г. Дияна Йосифова Георгиева
Email: 
georgidi@abv.bg

Ръководител/учител

По точка 2: Комисията разглежда и оценява подадените от кандидатите документи.
По точка 3: Класиране на кандидатите по следните критерии:

Критериите за оценяването на кандидатите при провеждането подбора по документи за 
всяка позиция се извърши по следния начин:

1.1. Образование:
за Ръководител на група за изпълнение на дейност
> Виеше педагогическо образование (минимално изискване-бакалавър); (5 точки).

По-високо от минимално изискуемото образование (допълнително 1 точка).
1.2. Трудов стаж за Ръководител на група за изпълнение на дейност
> по специалността: минимално изискване 3 години - (3 точки);
> от 3 до 5 години (допълнително 2 точки);
> за всеки следващи 5 години стаж по специалността (допълнително по 1 точка).

За всички категории персонал, наличие на съотносима допълнителна 
квалификация/опит/ (носи допълнително 1 точка);
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По точка 4: Списък на кандидатите, допуснатите до втория етап (събеседване) от 
процедурата по подбор.

Име и фамилия на кандидата Позиция Точки
Йонка Иванова Йозова Ръководител/учител 14

Нелка Живкова Иванова Ръководител/учител 14

Дияна Йосифова Георгиева Ръководител/учител 15

По точка 5: Изготви списък за недопуснатите кандидати с основанието за недопускане до 
събеседване - неприложимо.

Лицата, допуснати до втори етап следва да бъдат поканени за участие с e-mail , като на 
официалния сайт на Община Свищов, на официалния сайт на Отдел „Образование“ в Община 
Свищов и официалния сайт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Морава, община Свищов 
ще бъде публикуван Протоколът от заседанието на Комисията.

Членове на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАЛЕНТИНА МИЛАНОВА - старши учител в начален етап 

ЧЛЕНОВЕ:
1. НУРШЕН ЦВЕТАНОВА - учител в прогимназиален етап

2. КИРИЛКА ДИМИТРОВА - ЗАС.........
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