
Проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 

 “Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат” 

Приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  

Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Улуги за ранно детско развитие“ 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

УТВЪРЖДАВАМ:    /п/  

АЛКИН НЕБИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

От работа на комисия, определена със Заповед №867/16.11.2018г на Кмета на 

община Кубрат и Заповед №905/28.11.2018г 

 

Задача: провеждане на подбор на персонал за „Център за предоставяне на услуги за 

ранно детско развитие“ по проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на 

интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”,  

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за 

Дейностите: 

1. Предоставяне на услугите: "Предоставяне на психологическа подкрепа и 

консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на 

родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и 

групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са 

от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" 

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа 

за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията. 

3. Управление и организация на услугите, осигуряване 

 

Състав на комисията: 

1. Женифер Пойраз – председател 

2. Светлана Кирилова  - член 

3. Елис Зайкърова- член 

 
       Днес, 28.11.2018г комисията се събра, за да разгледа постъпилите в срок  заявления 

Постъпили са 8 броя заявления, описани в Списък-регистър на получените заявления. 

Комисията пристъпи към проверка на подадените от кандидатите заявления и 

документи, като резултатите от проверката са обективирани в отделна таблица-

оценъчен лист за всеки кандидат – 8 броя. 

 

         С оглед на резултатите, комисията единодушно взе решение да допусне до втория 

етап на подбора следните кандидати: 

Дейност: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на 

бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски 

умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова 

работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от 

уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" 

- Медиатор -трудов договор 8 часа: 

1. Атче Бейхан Татар  

2. Метин Хюсеинов Мехмедов  

3. Меджбурие Исмаилова Хакъева 
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– Медицинска сестра - тр.договор /32часа/месечно/ 

   Исмигюл Мустафа Исмаил 

 

Дейност: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез 

подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция 

на заболяванията. 

-Медиатор - гр. договор /42ч/месечно/ 

1. Меджбурие Исмаилова Хакъева 

2. Несрин Бехчет Хюсеинова 

 

Дейност: Управление и организация на услугите, осигуряване 

 

-Шофьор: 

   Осман Джевдет Шефкет  

 

-Хигиенист: 

1. Емзаде Ибрям Мустафа  

2. Гюлшен Джелилова Сеидова  

   

От подалите заявления за участие няма недопуснати кандидати. 

 

Председателят на комисията се разпореди извадка-списък на допуснатите кандидати да 

бъде публикуван на интернет адреса на община Кубрат и да се постави на таблото в 

сградата на общинска администрация. 

 

За дата на провеждане на интервю с одобрените кандидати се определи 04.12.2018г от 

14:00 часа в Заседателната зала на Община Кубрат, за която дата и час да се уведомят 

заинтересованите лица. 

 

Приложение: Списък на допуснатите кандидати за участие във втори етап /интервю-

събеседване/ 

 

С това работата на комисията приключи и се състави настоящият протокол:  

 

 

 

 

Комисия: 

 

1. Женифер Пойраз - /п/ 

 

2. Светлана Кирилова - /п/ 

 

3. Елис Зайкърова - /п/ 
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СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие 

 

във втори етап /интервю-събеседване/ в процедура за подбор на персонал за 

„Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ по проект 

BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за 

деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”,  финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за  

Дейност”Предоставяне на услугите: "Предоставяне на психологическа подкрепа и 

консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на 

родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и 

групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от 

уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" 

 

№ Кандидат  За Позиция/длъжност 

1. Атче Бейхан Татар  Медиатор 

2. Метин Хюсеинов Мехмедов  Медиатор 

3. Меджбурие Исмаилова Хакъева Медиатор 

4. Исмигюл Мустафа Исмаил Медицинска сестра 

 

Дейност „ Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез 

подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията” 

 

№ Кандидат  За Позиция/длъжност 

1. Меджбурие Исмаилова Хакъева Медиатор 

2. Несрин Бехчет Хюсеинова Медиатор 

 

Управление и организация на услугите, осигуряване 

 

№ Кандидат  За Позиция/длъжност 

1. Осман Джевдет Шефкет  
 

Шофьор 

2. Емзаде Ибрям Мустафа Хигиенист 

3. Гюлшен Джелилова Сеидова Хигиенист 

 

С допуснатите кандидати ще се проведе интервю-събеседване на 04.12.2018г. от 14:00 

часа, в Заседателна зала на Община Кубрат, ет. 2. 

 

 

 

 

От подалите заявления за участие няма недопуснати кандидати. 


