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ПРОТОКОЛ № 1/ 29.05.2015 г. 

  

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността Ръководител на школи, съгласно заповед №451/27.04.2015 г.  

по проект BG06 – 102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, програма „Деца и младежи в риск“, 

Компонент 1 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 

 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ 

 

1. 1. Изисквани документи от кандидатите за Ръководител “Баскетбол” съгласно обявата: 

1.1. Заявление по образец. 

1.2. Декларация по образец. 

1.3. Автобиография по образец. 

1.4. Копие на документ за самоличност. 

1.5.1. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Бакалавър. 

1.5.2. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Магистър.  

1.6. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, 

служебна книжка. 

1.7. Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към 

позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит;   

1.8. Актуална снимка. 

 

1. 2. Изисквани документи от кандидатите за Ръководител “Плуване” и Ръководител „Тенис на 

маса” съгласно обявата: 

1.1. Заявление по образец. 

1.2. Декларация по образец. 

1.3. Автобиография по образец. 

1.4. Копие на документ за самоличност. 

1.5. Копие на диплом за средно образование. 

1.6. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, 

служебна книжка. 

1.7. Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към 

позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит;   

1.8. Актуална снимка. 

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

2.1 Описание на длъжността: 

Спортни школи: 1. Баскетбол. 2. Плуване. 3. Плуване. 4. Тенис на маса. 

Установяване на професионален контакт с младежите; Представяне на разработени и утвърдени 

тренировъчни програми; Запознаване на младежите с характеристиките и параметрите на основните и 

спомагателните спортни уреди и други технически средства и аксесоари за провеждането на различните 

по съдържание и насоченост тренировъчни занимания; Запознаване с общите и специфичните 

изисквания и условия за безопасна тренировъчна и спортно-състезателна дейност; Демонстриране на 

елементите от техниката на конкретния вид спорт; Регулиране обема и интензивността на 

натоварването, съобразено с възрастово-половите особености на състезателите.  
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2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността Ръководител 

„Баскетбол”: 

 Завършена образователна степен бакалавър/магистър; 

 Документ за придобита професионална квалификация по вид спорт, съгласно изискванията на 

Закона за професионалното образование и обучение; 

 Професионален опит минимум 3 години свързан с работа с млади хора е предимство. 

2.3 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността Ръководител “Плуване” и 

Ръководител „Тенис на маса”: 

 Завършено средно образование; 

 Документ за придобита професионална квалификация по вид спорт, съгласно изискванията на 

Закона за професионалното образование и обучение; 

 Професионален опит минимум 3 години свързан с работа с млади хора е предимство. 

 

№ Име, презиме и фамилия 
Представени ли са 

всички документи 

Удостоверяват ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността 

Основание за недопускане 

1.  Кирил Цветанов 

Киров 

Да Да - 

2.  Радослав Валентинов 

Камберов 

Да Да - 

3.  Кристина Христова 

Гошева 

Да Да - 

4.  Петър Иванов 

Андреев 

Да Да - 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: 

2.1.  Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия 

1. Кирил Цветанов Киров, Ръководител „Баскетбол” 

2. Радослав Валентинов Камберов, Ръководител „Тенис на маса” 

3. Кристина Христова Гошева, Ръководител „Плуване” 

4. Петър Иванов Андреев, Ръководител „Плуване” 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 02 юни 2015 г. (вторник) от 13.30 ч. според 

приложения график, в сградата на Община град Добрич, Малка заседателна зала, ет. 2. 
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ІІІ. ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ: 

 

№ Име, презиме и фамилия Час и дата 

1. Кристина Христова Гошева 13.30 ч., 02 юни 2015 г. 

2. Петър Иванов Андреев 13.30 ч., 02 юни 2015 г. 

3. Кирил Цветанов Киров 14.00 ч., 02 юни 2015 г. 

4. Радослав Валентинов Камберов 14.00 ч., 02 юни 2015 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ /П/ 

 


