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             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

             Министерство на образованието и науката 

             Регионално управление на образованието – Пазарджик 
 

4400 гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” № 1, тел/факс 034/446 270, www.riopz.com, e-mail: rio-pz@cybcom.net 

 

 

С П И С Ъ К 

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати 

до конкурса за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област 

Пазарджик, обявен със заповед  

№ РД 06-162/04.06.2020 г. на началника на РУО – Пазарджик  

 

Комисия, определена със заповед № РД 06-193/09.07.2020г. на началника на РУО – Пазарджик, 

РЕШИ: 

 

I. Допуска до следващ етап на конкурса следните кандидати: 

 

1. Камелия Борисова  

2. Йорданка Пешлова  

3. Татяна Попатанасова 

4. Гергана Георгиева 

5. Петрунка Станкова 

6. Казима Двуяк 

 

 

II. Не допуска до следващ етап на конкурса следните кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Основание за недопускане 

Ваня Миткова Ахмед Чл. 93, ал. 2 от КТ и т. 5 от раздел II и т. 7 от раздел IV на 

заповед № РД 06-162/04.06.2020 г. на началника на РУО - 

Пазарджик – не е представен документ, удостоверяващ 

липсата на заболяване по чл. 2, т. 9 и чл. 3, т. 3 от Наредба 

№ 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които 

не може да се заема длъжност на педагогически 

специалист.  Не отговаря на изискванията на чл. 33, ал.1 от 

Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута на 

професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти – не е представен 

документ, удостоверяващ придобито висше образование с 

образователно-квалификационна степен "магистър" 
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Ваня Георгиева Костова Чл. 93, ал. 2 от КТ, чл. 213, ал.2 от ЗПУО, чл. 33, ал.1 от 

Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута на 

професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и т. 8 от раздел II и т. 

5 от раздел IV на заповед № РД 06-162/04.06.2020 г. на 

началника на РУО – Пазарджик - представените от 

кандидата документи удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит, не удостоверяват наличието на 5 

години учителски трудов стаж. 

 

 

 

Писменият изпит – тест ще се проведе на 27 юли 2020 г. от 10.00 часа в гр. Пазарджик, 

ул. "Пирдоп" №1, в сградата на Езикова гимназия „Бертолт Брехт“.  

Желателно е на посочената дата допуснатите кандидати да се явят в училището 30 

минути преди началния час. Кандидатите ще бъдат допускани в залата след проверка на 

документ за самоличност. 

 

 

 

ВЕСЕЛА ТОДОРОВА 

Старши експерт по ПНЕ и 

Председател на комисията за допускане на 

кандидатите до участие в конкурса 

 

 

 


