
О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ПРОТОКОЛ
от заседание на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на Директор на 

„Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс“ (ЦПЛР -
ОДК) - град Ардино

Днес 04.07.2022 г. в изпълнение на заповед № 301 от 30.05.2022 г. на кмета на 
община Ардино за провеждане на процедура по набиране, подбор и назначаване на 
служител на длъжността Директор на „Център за подкрепа за личностно развитие - 
Общински детски комплекс“ (ЦПЛР - ОДК) град Ардино, комисия, назначена със 
Заповед № 412 от 30.06.2022 г. в състав:
1. Председател: Неджми Мюмюнходжов - Заместник Кмет на община Ардино 
Членове на комисията:
2. инж. Кемал Алиев - Секретар на община Ардино
3. Фатме Хаджисаид - Главен счетоводител на община Ардино
4. Бахар Реджебов-Началник на отдел „Образование, култура, спорт и туризъм“
5. Митко Панайотов-Юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване“
6. Бистра Илиева - Главен специалист „Човешки ресурси и деловодство“

проведе вторият етап на конкурса (защита на „Концепция за развитие на Център за 
подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс“ (ЦПЛР - ОДК) - 
град Ардино в обявения начален час на 04.07.2022 г. (понеделник) от 14.00 ч. в 
залата на съветника в сградата на общинска администрация на адрес-град Ардино, 
ул. „Бели брези“, №31, се явиха членовете на комисията и допуснатият по 
документи кандидат - Мюзейен Юсуфова Делиюсеин.

След изслушване на представената концепция от Мюзейен Юсуфова 
Делиюсеин, Комисията реши следното:

1.Допуска Мюзейен Юсуфова Делиюсеин до събеседване, което ще се 
проведе на 04.07.2022 г. (понеделник) от 15.00 ч. в залата на съветника в сградата 
на общинска администрация на адрес-град Ардино, ул. „Бели брези“, №31.

Комисия:
Неджми Мюмюнходжов -  Председател: 
инж. Кемал Алиев -  член:

Фатме Хаджисаид -  член:
Бахар Реджебов -  член:
Митко Панайотов -  член:
Бистра Илиева -  член:

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238; факс +3651 4568 
e-mail: ardino@abv.bg
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ПРОТОКОЛ
от заседание на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на Директор на 

„Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс“ (ЦПЛР -
ОДК) - град Ардино

Днес 04.07.2022 г. в изпълнение на заповед № 301 от 30.05.2022 г. на кмета на 
община Ардино за провеждане на процедура по набиране, подбор и назначаване на 
служител на длъжността Директор на „Център за подкрепа за личностно развитие - 
Общински детски комплекс“ (ЦПЛР - ОДК) - град Ардино, комисия, назначена със 
Заповед № 412 от 30.06.2022 г. в състав:

1. Председател: Неджми Мюмюнходжов -  Заместник Кмет на община Ардино
Членове на комисията:
2. инж. Кемал Алиев -  Секретар на община Ардино
3. Фатме Хаджисаид -  Главен счетоводител на община Ардино
4. Бахар Реджебов -  Началник на отдел „Образование, култура, спорт и 

туризъм“
5. Митко Панайотов-Юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване“
6. Бистра Илиева -  Главен специалист „Човешки ресурси и деловодство“,

проведе вторият етап на конкурса -  събеседване. В обявения начален час на 
04.07.2022 г. (понеделник) от 15:00 ч. в залата на съветника в сградата на общинска 
администрация на адрес-град Ардино, ул. „Бели брези“, №31, се явиха членовете на 
комисията и допуснатият по документи кандидат - Мюзейен Юсуфова Делиюсеин.

След приключване на събеседванията с кандидата за длъжността Директор на 
„Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс“ (ЦПЛР - 
ОДК), гр. Ардино - Мюзейен Юсуфова Делиюсеин - допусната до трети етап на 
конкурса всеки един от членовете на комислията, попълни формуляр за преценка 
на качествата на кандидата -  приложение №6 за ръководната длъжност.

Въз основа на получените резултати от защитата на Стратегията и 
отговорите получени от проведеното събеседване с допуснатият до втори и трети 
етап кандидат, комисията единодушно реши да предложи на кмета на общината да 
назначи Мюзейен Юсуфова Делиюсеин на длъжност Директор на „Център за 
подкрепа за личностно развитие -  Общински детски комплекс“ (ЦПЛР -  ОДК) - 
град Ардино.

Комисия:
Неджми Мюмюнходжов -  Председател: 
инж. Кемал Алиев -  член:

Фатме Хаджисаид -  член:
Бахар Реджебов -  член:
Митко Панайотов — член:
Бистра Илиева -  член:

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238; факс +3651 4568 
e-mail: ardino@ahv.he
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ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
(Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто)

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина за 
провеждане на конкурса Коефициент Резултат 

от интервюто Коефициент Окончателен
резултат

1. Мюзейен Юсуфова Делиюсеин 6.00 3.00 4.75 5.00 41,75

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Неджми Мюмюнходжов -  Председател: 
инж. Кемал Алиев -  член:
Фатме Хаджисаид -  член:
Бахар Реджебов — член:
Митко Панайотов -  член:
Бистра Илиева -  члвн:


