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

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 20.06.2022 г. в изпълнение на заповеди № 298 от 30.05.2022 г. на 
кмета на община Ардино за провеждане на конкурс за длъжността 
юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване“ на общинска 
администрация Ардино комисия, назначена със Заповед № 351 от
14.06.2022 г., проведе заседание, на което разгледа постъпилите заявления 
за участие в конкурсите за съответствие с определените със заповедта на 
кмета изисквания.

След разглеждане на всички постъпили заявления, комисията 
установи:

За длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно 
обслужване“ е постъпило 1 (едно) заявление. Същото е окомплектовано 
съгласно изискванията на Наредбата за провеждане на конкурсите за 
държавни служители, поради което кандидатът Реджеб Баязидов Шакиров 
се допуска до втория етап на конкурса.

Вторият етап на конкурса (решаване на тест) ще се проведе на
28.06.2022 г. (Вторник) от 10.00 часа в залата на съветника в сградата на 
общинската администрация на адрес -  град Ардино, ул. „Бели брези“, №31.

За допълнителна информация: тел. 03651 46 27

НЕДЖМИ мюмюнходжо
Председател на комисията ■ л q

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +365) 4238; факс +3651 4568 
e-mail: ardino@abv.bg

mailto:ardino@abv.bg
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Днес 20.06.2022 г. в изпълнение на заповеди № 299 от 30.05.2022 г. на 
кмета на община Ардино за провеждане на конкурс за длъжността 
началник на отдел „Екология и опазване на околната среда“ на общинска 
администрация Ардино комисия, назначена със Заповед № 350 от
14.06.2022 г., проведе заседание, на което разгледа постъпилите заявления 
за участие в конкурсите за съответствие с определените със заповедта на 
кмета изисквания.

След разглеждане на всички постъпили заявления, комисията 
установи:

За длъжността началник на отдел „Екология и опазване на околната 
среда“ са постъпили 2 (две) заявления, подадени от Мирослава 
Владимирова Смилянова и Джанан Назмиева Исмаил. Същите са 
окомплектовани съгласно изискванията на Наредбата за провеждане на 
конкурсите за държавни служители. При проверка на приложените 
документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 
и/или придобития ранг като държавен служител се установи, че кандидатът 
Мирослава Владимирова Смилянова не отговаря на изискванията за 4 
(четири) години професионален опит в области на дейност, свързана с 
екологията и опазването на околната среда, поради което кандидатът 
Мирослава Владимирова Смилянова не се допуска до втория етап на 
конкурса.

Кандидатът Джанан Назмиева Исмаил се допуска до втория етап на 
конкурса.

Вторият етап на конкурса (решаване на тест) ще се проведе на
28.06.2022 г. (Вторник) от 10.00 часа в залата на съветника в сградата на 
общинската администрация на адрес -  град Ардино, ул. „Бели брези“, №31.

За допълнителна информация: тел. 03651 46 27

НЕДЖМИ мюмюнходжо
Председател на комисията

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
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Днес 20.06.2022 г. в изпълнение на заповеди № 300 от 30.05.2022 г. на 
кмета на община Ардино за провеждане на конкурс за длъжността главен 
експерт в отдел „Инвестиционни проекти“ на общинска администрация 
Ардино комисия, назначена със Заповед № 349 от 14.06.2022 г., проведе 
заседание, на което разгледа постъпилите заявления за участие в конкурсите 
за съответствие с определените със заповедта на кмета изисквания.

След разглеждане на всички постъпили заявления, комисията 
установи:

За длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционни проекти“ е 
постъпило 3 (три) заявления, подадени от Шенай Шабан Али, Нилгюн 
Виждан Исмаил и Петя Петрова Насковска-Добрева. Същите са 
окомплектовани съгласно изискванията на Наредбата за провеждане на 
конкурсите за държавни служители, поради което кандидатите Шенай 
Шабан Али, Нилгюн Виждан Исмаил и Петя Петрова Насковска-Добрева се 
допускат до втория етап на конкурса.

Вторият етап на конкурса (решаване на тест) ще се проведе на
28.06.2022 г. (Вторник) от 10.00 часа в залата на съветника в сградата на 
общинската администрация на адрес -  град Ардино, ул. „Бели брези“, №31.

За допълнителна информация: тел. 03651 46 27

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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