
                                                                                                               
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 

Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян“, 

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.004-0044 

 

    

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд 

К Л А С И Р А Н Е 
 

на кандидатите за  подбор на персонал на общностен център за предоставяне на интегрирани 

услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа, за следните длъжности: Медиатор 

– 2 щ. бр.; Рехабилитатор - 1 щ. бр.; Психолог - 1 щ. бр.; Юрист - 1 щ. бр. 

 

 
В съответствие с Процедурата за подбор на персонал на общностен център за предоставяне 

на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа, Комисия, 

назначена със Заповед № РД-0744/13.09.2017 г. на Кмета на Община Смолян, на база 

проведената документална проверка и интервю с допуснатите кандидати за горепосочените 

длъжности и въз основа на получената крайна оценка, класира в следния ред кандидатите: 

 

• За длъжност Медиатор 

№ Трите имена на кандидата Общ брой точки за кандидата 

1. Росица Стоянова Лелчева 66,6 т. 

2. Росица Симеонова Ималова 41,8 т. 

3. Сузан Сабриева Карасмаилова Не се явила 

4. Милена Александрова Александрова 30,0 т. 

5. Тереза-Мария Стефанова Христова 86,4 т. 

6. Симона Райчева Кехайова 34,2 т. 

7. Кристина Александрова Александрова 34,8 т. 

8. Асен Емилов Каменов 59,2 т. 

 

Комисията предлага на Кмета на Община Смолян – г-н Николай Мелемов да назначи 

кандидатите, получили най-голям общ брой точки, а именно : 

 За позицията Медиатор в услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ - 

Тереза-Мария Стефанова Христова с получени общо 86,4 т.  

 За позицията Медиатор в услуга „Формиране и развитие на родителски умения“ 

- Росица Стоянова Лелчева, с получени  66,6 общ брой точки. 

 

Класирането ще се публикува на информационното табло на Община Смолян, както и на 

електронната страница на Община Смолян www.smolyan.bg    
 

 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-0744/13.09.2017 г. 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

http://www.smolyan.bg/

