
УТВЪРДИЛ:       /п/ 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

ПРОТОКОЛ №3 

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“  

НА ДГ „ЗОРА“  ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ 
             

 Днес, 08.11.2021г. в сградата на Общинска администрация, стая № 306, 

Комисията, назначена със Заповед № РД-09-607/28.10.2021г. на Кмета на община 

Червен бряг, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Антоанета Костадинова – секретар на Община Червен бряг; 

ЧЛЕНОВЕ : 1. Десислава Белчева – началник на отдел ХД в Община Червен бряг; 

2. Петя Иванова – главен юрисконсулт на Община Червен бряг. 

            3. Маруся Додова – старши експерт ПО в РУО - Плевен; 

            4. Атанас Атанасов – председател на Обществения съвет на ДГ „Зора“ гр. 

Червен бряг; 

Технически секретар: Мария Христова – младши експерт в дирекция ФП и УЧР 

в Община Червен бряг 

проведе трети етап – интервю, от конкурсната процедура за заемане на 

длъжността „директор“ на ДГ „Зора“ гр. Червен бряг. 

От заседанието отсъства Петя Иванова – главен юрисконсулт на Община Червен 

бряг, поради служебни ангажименти. 

Съгласно утвърдените със Заповед №РД-09-512/27.09.2021 г. Правила за 

провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина в 

община Червен бряг, интервюто се провежда след обявяване на резултата от втори 

етап. 

Допуснат кандидат до трети етап: 

 

 

Всеки член на комисията попълни индивидуална оценъчна карта. Резултатът от 

интервюто се формира като средноаритметична оценка от оценъчната карта на всеки 

член от комисията.  

 

Общ резултат от проведеното интервю:  5,44. 

№ 

по 

ред 

Входящ номер на заявлението Име, презиме и фамилия на кандидата 

1. 

 

Рег. № 44 - П - 385/12.10.2021 г. Петя ……………….. Митрашкова  



 

 

Предвид общия резултат и на основание утвърдените Правила за заемане на 

длъжността „директор“ на детска градина в община Червен бряг, Комисията  

 

РЕШИ: 

 

Класира кандидатът, успешно издържал конкурса, за заемане на длъжността 

„директор“ на ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг,  както следва: 

 

Петя ……………….. Митрашкова.  

 

Неразделна част от този протокол са 4 броя оценъчни карти на членовете на 

Комисията и 1 бр. оценъчна карта с окончателен резултат. 

 

           Комисията предлага на Кмета на община Червен бряг да сключи трудов договор 

за длъжността „директор“ на ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг с 

 

Петя ………………… Митрашкова.  

 

 

 

 

Комисия: 

Председател:       /п/ 

Антоанета Костадинова 

 

Членове: 

1. Десислава Белчева   /п/ 

                                      

2. Маруся Додова    /п/ 

 

3. Атанас Атанасов    /п/ 

 

Технически секретар: Мария Христова   /п/ 

 


