
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 „Услуги 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 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

От работа на комисия, определена със Заповед №21/ 19.01.2017  на Кмета на 

Община Кубрат 

 

Задача: провеждане на 2-ри етап от 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 „Допълнителна педагогическа подготовка за 

повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. Създаване 

на летни групи.“ 

 

Състав на комисията: 

1. Нуршен Халилова  – председател 

2. Светлана Кирилова – член 

3. Мелек Шефкъева - член 

 

 Днес, 06.02.17 г. комисията се събра, за да проведе интервю с допуснатите кандидати до 

участие в процедурата за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.004-0025-

C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи 

в Община Кубрат”,   

 

 За провеждане на този етап от процедурата, комисията се ръководи от одобрените 

предварително въпроси за всяка от длъжностите.  

 

 За всеки кандидат бе попълнен от всеки челен на комисията оценъчна карта – формуляр 

за оценка, които са приложени към този протокол. 

 

  Кандидатите бяха оценявани по петстепенна скала /1- незадоволително,2-

задоволително, 3- добро, 4- много добро, 6- отлично/ 

 

 С оглед на резултатите, комисията единодушно взе решение и класира кандидатите 

както следва: 

1. Педагог – 1бр. на граждански договор - Фатме Хасанова Чакърова 

2. Помощник- възпитател -  1бр. на граждански договор - Меджбурие Исмаилова 

Хакъева 

 

 

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

 

Комисия: Председател: 

                      Нуршен Халилова   

                Членове: 

                     1. Светлана Кирилова  

                     2. Мелек Шефкъева  

 


