СПИСЪК
на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до втори етап на – тест и интервю в конкурс за експерт
„Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център Добрич
Днес 8 август 2016 г., комисия назначена със заповед № 841/01.07.2015г. на Кмета на Община
Добрич проведе първи етап от конкурс за заемане на длъжността експерт „Информационно
обслужване и услуги” в Областен информационен център Добрич съобразно изискванията,
посочени в обявата и длъжностната характеристика; по проект „Развитие на Областен
информационен център-Добрич“, процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27
областни информационни центрове“, която се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ
2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .
Въз основа на направената проверка на депозираните документи, конкурсната комисия реши:
Допуска до втори етап на конкурса – тест и интервю, следните кандидати, изписани по реда
на подаване на документите:
Надежда Димитрова Иванова
Ирена Веселинова Радичкова
Милена Георгиева Николова
Стоянка Димова Костадинова
Искра Маринова Димова
Допуснатите кандидати се информират по телефон/електронна поща и/или на място.
Списъкът с допуснатите до следващия етап кандидати ще бъде изложен на информационното
табло в сградата на Община град Добрич на адрес ул. „България“ №12 гр. Добрич, и публикуван
на сайта на общината www.dobrich.bg, както и на единния портал www.eufunds.bg.
Тестът и интервюто ще се проведат на 18 август от 10:00 часа в Община град Добрич,
Малка заседателна зала 2 етаж. Участниците следва да се явят за регистрация в 9:45 часа на
посочената дата и място с документ за самоличност /лична карта/ за регистрация. Кандидатите,
явили се след посочения час няма да бъдат допуснати до втория етап.

Този документ е създаден в рамките на процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване
функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, която се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ 2014-2020 г.,
съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ”.

