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Проект №BG05M9OP001-2.010-0313 „Социалното предприемачество – социална и 

професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково” 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0313-C01, финансиран 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-

2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, съфинансиран от Европейския съюз 

чрез Европейски социален фонд. 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА КИРКОВО 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ОБЩИНСКО 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ОБЩИНА КИРКОВО ПО ДЛЪЖНОСТИ, 

КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/, КАКТО И 

ОТПАДНАЛИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МОТИВИТЕ ЗА ТЯХНОТО 

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПО-НАТАТЪШНО РАЗГЛЕЖДАНЕ. 

№ Кандидат за персонал Статус 

Длъжност: Управител на социалното предприятие 

1 Ангел Арабаджиев Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

Длъжност: Счетоводител на социалното предприятие 

1 Джемиле Хасан Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

Длъжност: Технически организатор за група озеленители 

1 Райна Медкова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

Длъжност: Сътрудник социални дейности 

1 Роза Данаилова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

Длъжност: Домашен помощник 

1 Антоанета Чаушева Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 
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2 Златка Далова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

3 Пенка Миленова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

4 Мюмюн Али Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

5 Минка Шахалиева Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

6 Сафет Местан Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

7 Илина Манолова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

8 Нурие Иса Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

9 Сали Сюлейман Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

10 Бахтияр Мустафа Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

11 Фатмегюл Юсуф Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

12 Фуат Али Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

13 Фатме Ахмед Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

14 Пенка Рушанова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

15 Семра Халил Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

16 Пакизе Юсеин Не допуска до  събеседване /втори етап на конкурса/, 

поради това, че лицето не е представило документ, 

удостоверяващ необходимото образование, което се 

изисква за длъжността. 

17 Бекир Али Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

18 Мелиха Мехмедали Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

19 Хълмие Садула Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

20 Филиз Карасали Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 
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21 Сабрие Налбант Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

22 Емре Осман Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

23 Сабрие Хасан Не допуска до  събеседване /втори етап на конкурса/, 

поради това, че лицето не е представило документ, 

удостоверяващ необходимото образование, което се 

изисква за длъжността. 

24 Севджан Камбер Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

25 Ахмед Халил Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

26 Зюрие Садула Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

27 Юркюш Салим Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

28 Хасан Сариимамов Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

29 Виждан Мурад Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

30 Фикри  Индже Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

31 Севгинар Ибрахим Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

32 Кадрие Сюлейман Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

33 Назмие Ксеин Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

34 Светослава Чакърова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

Длъжност: Работник озеленяване 

1 Хюрю Сюлейман Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

2 Айфер Юсуф Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

3 Филип Драганов Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

4 Айше Шериф Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 
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ОДОБРИЛ  п 

Кмет на община Кирково 

Шинаси Сюлейман 

 

02.08.2018 г. 

С.Кирково 

 

 

 

5 Хюрю Ибрахим Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

6 Кемил Адемов Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

7 Назмие Садула Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

8 Виктория Бучукова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

9 Фикрет Хасан Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

10 Себат Балджъ Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

11 Айла Али Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

12 Севда Симионова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

13 Улвие Касим Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

14 Гюлсерен Емин Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

15 Десислава Димитрова Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 

16 Панталей Янков Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/ 


