
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 30.09.2014 г. в Община Балчик, комисията, определена със заповед  
№1178/29.09.2014 г. на кмета на община Балчик, в следния състав: 

 
председател: Магдалена Георгиева – директор „ МДТХСД и БФС” 
     членове: 1.Генчо Генчев – директор „АПИО” 

2.Галина Неделчева –началник „ОХССД” и ръководител на проекта 
3.Мима Василева – гл. експерт финансов контрол и счетоводител на                   
проекта 
4.Тамара Зейналова – гл. специалист „здравеопазване” и технически 
сътрудник на проекта, 

Получи и разгледа подадените документи във връзка с обявената процедура, 
съгласно заповед № 1113/16.09.2014 г. на кмета на Община Балчик, за  подбор на 
персонала по проект „ЦНСТ- Балчик”, договор BG051PO001-5.2.12-0033-С0001 по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Комисията констатира, че в обявения срок – до 16.00 часа на 26 септември 2014 
година, в деловодството на община Балчик са постъпили общо 25 заявления, в това 
число две заявления за двете длъжности управител и социален работник, едно 
заявление за длъжност социален работник и 22 заявления за длъжност детегледач. 

Съгласно т. 3 от заповед № 1178/29.09.2014 г. комисията пристъпи към 
извършване на І етап от подбора - проверка на подадените документи за съответствие с 
обявените изисквания за съответната длъжност .   

Комисията констатира: 
1. Кандидатът Кристина Стоянова Славчева не представя документ, удостоверяващ 
трудов стаж и/или опит в съответната сфера 
2. Кандидатът Севдижан Исмаилова Халилова представя свидетелство за основно 
образование и не отговаря на изискването за образование  
3. Кандидатът Маргарита Василева Петрова  представя свидетелство за основно 
образование и не отговаря на изискването за образование 
4. Стоянка Андреева Николова представя удостоверение за завършен VІІІ клас и не 
отговаря на изискването за образование 
 
 Комисията реши: 

1. Допуска до ІІ етап – интервю, следните кандидати:                                         
1.1. За управител  - Ирина Станимирова Петрова-Цветкова  
1.2. За социален работник – Светлин Иванов Лазаров 
1.3. За детегледач –  1. Христо Петков Христов 
                                          2. Катя Юлиянова Мераджиева 
                                          3. Светлана Дончева Златева 
                                          4. Валентина Марева Василева 
                                          5. Мария Николова Попова 
                                          6. Румяна Борисова Тодорова 
                                          7. Мария Иванова Димитрова 
                                          8. Тодорка Георгиева Дечева 
                                          9. Марю Митев Митев 
                                          10. Йорданка Димова Маринова 
                                          11. Марийка Георгиева Йорданова 
                                          12. Руска Маринова Маринова 



 

 

                                          13. Еленка Тодорова Димитрова 
                                          14. Ивелина Георгиева Мирчева 
                                          15. Милена Калчева Костова 
                                          16. Нели Жекова Радковсква 
                                          17. Виолета Димитрова Тиме 
                                          18. Айля Ибрахим Исмаил 
                                          19. Рувейда Тасин Емурла 
 

2. Не допуска до ІІ етап – интервю, следните кандидати, които не отговарят 
на изисквания за заемане на длъжността: 
2.1. За социален работник: 1. Кристина Стоянова Славчева – не отговаря на 
изискванията за трудов стаж 
2.2. За детегледач:  
1. Севдижан Исмаилова Халилова - не отговаря на изискванията за образование                                          
2. Маргарита Василева Петрова –не отговаря на изисквания за образование 
3. Стоянка Андреева Николова – не отговаря на изисквания за образование 
 

3. Интервюто с допуснатите кандидати да се проведе на 03 октомври 2014 
година, от 10.00 часа в Община Балчик, стая № 108.  

 
Комисия: 
Председател: Магдалена Георгиева /п/      
                              
 
Членове:         1.Генчо Генчев /п/ 
 
                        2.Галина Неделчева /п/ 
                            
                        3.Мима Василева /п/ 
 
                        4.Тамара Зейналова /п/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален 
фонд. Община Балчик носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална 
позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане. 


