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ПРОТОКОЛ 

Днес, 12.04.2022 г., от 10.00 часа, комисия проведе втори егап на процедурата за 
подбор на кандидати за длъжността Директор на дирекция „Териториално 

;;; : I устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности" в Община 
Белица в състав: 

Председател: Иглика Русенова Аврамова- заместник кмет на Община Белица; 
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Членове: 1. Иляз Мехмед Дагонов- секретар на Община Белица; 
2. Сабит Исмаил Гагъм-заместник кмет на Община Белица; 
3. Красимира Костадинова Мавродиева-заместник кмет на Община Белица; 
4. Заривка Абдия Юмерова-главен специалист «Човешки ресурси» 

Комисията проведе вгори егап на процедурата за подбор за длъжността 
Директор на дирекция „Териториално устройство, общинска собственост, социални 
и инвестиционни дейности" в Община Белица", а именно -интервю по одобрените 
въпроси, съгласно протокол ог 04.04.2022 год. 

,<Mi{ |i Jiji, 
В определения час се яви допуснатият кандидат. 

1.Председателят на комисията запозна кандидата с методиката за провеждане 
на процедурата. 
На кандидата му бяха задавани въпроси в рамките на 30 /тридесет/ минути, в 
присъствието на членовете на комисията. 
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Интервюто започна с задаването на одобрените въпроси, а след това членовете на 
комисията задаваха допълнителни въпроси. 

2. Всеки член на комисията нанесе индивидуалните оценки върху формуляра 
за оценка от интервюто. Въз основа на тези оценки комисията определи 
средноаритметичната оценка за кандидата от втори етап на провеждане на 
процедурата, а именно: 

Мария Лазарова Мраценкова- 4,85 г. 
Получената оценка ог интервюто бе умножена по коефициент 5 съгласно 
Решението на комисията , взего въз основа на утвърдената методика. 
Общия резултат на участника е 24.25 т 

3. Комисията сумира резултатите от първи и ог втори етап на процедурата и 
получи окончателна оценка, както следва: 
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Мария Лазарова Мраценкова- 105,25 т. 



4. Въз основа на получените оценки, комисията за провеждане на подбор за 
Длъжността Директор на дирекция „Териториално устройство, общинска 
собственост, социални и инвестиционни дейности" в Община Белица класира 
участника, както следва: 

На първо място - Мария Лазарова Мраценкова - 105,25 т. 

5. Въз основа на проведената процедура и извършеното класиране, 
комисията за провеждане на подбор предлага на Кмета на Община Белица да 
назначи г-жа Мария Лазарова Мраценкова па длъжността Директор на дирекция 
„Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни 
дейности" в Община Белица. 

Неразделна част от настоящия протокол са един брой протокол за оценка на 
кандидатите от проведения тест и пет броя формуляри за индивидуална оценка 
от проведеното интервю, какго и един брой окончателен формуляр. 

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/ 

Иглика Русенова Аврамова- заместник кмет на Община Белица 

Членове: 1. /п/ 
Иляз Мехмед Дагонов- секретар на Община Белица; 

2. /п/ 
Сабит Исмаил Гагъм-заместник кмет на Община Белица; 

3. /п/ 
Красимира Костадинова Мавродиева-замесгник кмет на Община Белица; 

4. /п/ 
Заривка Абдня Юмерова-главен специалист «Човешки ресурси» 


