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ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ  

НА ПЪРВИ ЕТАП (Преглед на кандидатурите по документи)  

В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР  ПО ПРОЕКТ  

 

„Общностен център за деца и семейства -Пловдив” по ОПРЧР 2014-2020г., 

приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”. 
 

Днес, 16.05.2017г., комисията, назначена със Заповед № 16ОА2360/ 09.09.2016г. на Кмета 

на Община Пловдив, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности  

на граждански договор по проект „Общностен център за деца и семейства -Пловдив” по 

ОПРЧР 2014-2020г се събра, разгледа постъпилите заявления на кандидати и реши да 

допусне/не допусне до втори етап на подбора следните кандидати: 

 

1.1.Допуснати кандидати за длъжност „Педагог” в дейност „Допълнителна 

педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за 

равен старт в училище” : 

 

 

 

1.2 Недопуснати кандидати за длъжност „Педагог” в дейност „Допълнителна 

педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за 

равен старт в училище” :Няма 

 

 

 

 

 

Име, презиме и 

фамилия на 

кандидата 

Представен

и ли са 

всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата 

Съответствие на 

кандидата с 

обявените основни и 

специфични 

изисквания за 

длъжността 

Основание за 

недопускане 

 

Дата и час 

за  

интервю 

 

Евгения Попиванова 
да да не 

19.05.17г.  

9.00 ч. 

 

Елисавета Ташева 
да да не 

19.05.17г.  

9.15 ч. 
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2.1.Допуснати кандидати за длъжност „Медиатор ” в дейност „Допълнителна 

педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за 

равен старт в училище”:  

 

Име, презиме и 

фамилия на 

кандидата 

Представен

и ли са 

всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата 

Съответствие на 

кандидата с 

обявените основни и 

специфични 

изисквания за 

длъжността 

Основание за 

недопускане 

 

Дата и час 

за  

интервю 

Живка Ковачева 

 
да да не 

19.05.17г.  

9.30 ч. 

 

2.2 Недопуснати кандидати за длъжност „Медиатор ” в дейност „Допълнителна 

педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за 

равен старт в училище” : Няма. 

 

Допуснатите кандидати до втори етап на подбора следва да се явят в указаните за всеки от 

тях ден и час за провеждане на интервю в Дирекция „Социална политика” към Община 

Пловдив , на адрес : гр.Пловдив, ул. ”Петко Д.Петков”№ 6А . 

 

 

 

Председател: 

 

…………………. 

Веселина Ботева 

Директор Дирекция „Социална политика” 

 

 

Членове : 

 

…………………. 

Ванко Иванов 

Нач.отдел УЧР 

 

…………………. 

Димитрина Петкова 

Гл. юрисконсулт, Дирекция ПНО 
 


