ПРОЕКТ BG051PO001—5-2-12-0035-С0001
„Център за настаняване от семеен тип „Мечта“”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЩИНА ЛОМ
3600 Лом, ул. „Дунавска” №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, е-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2
Днес 30.06.2014 г. от 14.00 часа в изпълнение на Заповед № 290 от 30.06.2014 г. на
Кмета на Община Лом се проведе заседание на комисия в състав:
Председател:
Камелия Арсенова – Заместник-кмет «Хуманитарни дейности и международно
сътрудничество»;
и членове:
1. Катя Иванова – Мл.експерт «Програми и проекти» и ръководител на проекта;
2. Мимоза Михайлова – гл. експерт „Човешки ресурси“;
3. Цветомира Иванова – Юрист;
4. Нели Спасова – счетоводител на проекта
със задача да проведе събеседване с допуснатите кандидати за свободно работно място
в „Център за настаняване от семеен тип- Мечта“ в град Лом за длъжността „Техническа
поддръжка/огняр“.
Председателя на Комисията представи членовете на конкурсната комисия и прочете пред
всички явили се кандидати Заповед на Кмета на Община Лом № 290 от 30.06.2014 г. и
предложи събеседването да се проведе по реда на разглеждане на документите, съгласно
Протокол № 1 за допуснати до събеседване кандидати.
Конкурсната комисия след събеседване с допуснатите кандидати, имайки в предвид
заложените изисквания в обявата и оценките от формуляра за преценка на всеки един
кандидат класира участниците, както следва:
Сашо Петров Николов – 14,8 точки
Тодор Лазаров Йосифов - 12,6 точки
С оглед резултати от проведеният конкурс, конкурсната комисия предлага на Кмета на
Община Лом да назначи на длъжността „Техническа поддръжка/ огняр“ - Сашо Петров
Николов.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
Председател на конкурсната комисия: /п/
КАМЕЛИЯ АРСЕНОВА
Заместник-кмет ХДМС

Инвестира във вашето бъдеще!
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