СПИСЪК
на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до втори етап – тест и интервю в конкурс за
УПРАВИТЕЛ на Областен информационен център (ОИЦ) – ДОБРИЧ

Днес, 10 ноември 2011 година Комисия, назначена със Заповед №1286/21.09.2011г. на
Кмета на Община Добрич, проведе първи етап от конкурс за заемане на длъжността
управител в Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич, съобразно изискванията,
посочени в обявата и длъжностната характеристика, по проект “Създаване и функциониране
на Областен информационен център-Добрич, Договор № BG161PO002-3.3.02-00015C0001/12.07.2011 г..
Въз основа на направената проверка на депозираните от кандидатите документи,
конкурсната комисия реши:
Допуска до втори етап – тест и интервю, следните кандидати:
1. Даниела Атанасова Тодорова
2. Надежда Христова Семерджиева
3. Росен Стефанов Павлов
Допуснатите кандидати ще бъдат информирани по електронната поща и на място. Списъкът
с допуснатите до следващия етап кандидати ще бъде публикуван на информационното
табло в сградата на Община Добрич на адрес: Добрич, ул. “ България” № 12, на сайта на
Община Добрич на адрес: www.dobrich.bg, както и Единния портал: www.eufunds.bg.
Тестът ще се проведе на 28.11.2011 г. (понеделник) в 11.00 часа, в сградата на Община
Добрич. Кандидатите трябва да се явят на регистратура в Община Добрич ул. България 12
на 28.11.2011 г. (понеделник) в 10.45 часа, с документ за самоличност – лична карта за
регистрация.
Кандидати явили се след 11.00 часа няма да бъдат допускани до тест и интервю.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич”, по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00015-С0001”, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна
програма „Техническа помощ” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган

