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СПИСЪК 
 

на кандидатите допуснати до конкурс за длъжностите: директор 

на дирекция АПИО, директор на дирекция „Хуманитарни 

дейности“, директор на дирекция „ Общинска собственост, ЗОП и 

екология“, директор на дирекция „ Разработване на проекти“, 

директор на дирекция „ Устройство на територията и 

строителство“, старши експерт „Гражданско състояние 

ЕСГРАОН“, административно звено: община Бяла Слатина 
 

I. Допуска до конкурс за длъжността директор на дирекция АПИО 

следните кандидати: 
 

1.Бисерка Захариева Бурдиняшка 

 

 Кандидатът трябва да се яви на тест на 06.07.2012 г. от 9.30 часа, в залата на Общински 

съвет сградата на общинска администрация Бяла Слатина. 

 Кандидатът трябва да се яви на интервю на 06.07.2012 г. от 13.30 часа, стая 303 в сградата 

на общинска администрация Бяла Слатина за интервю. 

 

II. Допуска до конкурс за длъжността директор на дирекция  

„Хуманитарни дейности“  следните кандидати: 
 

1. Боряна Василева Петкова 

 

 Кандидатът трябва да се яви на тест на 06.07.2012 г. от 10.30 часа, в залата на Общински 

съвет сградата на общинска администрация Бяла Слатина. 

 Кандидатът  трябва да се яви на интервю на 06.07.2012 г. от 14.30 часа, стая 303 в сградата 

на общинска администрация Бяла Слатина за интервю. 

 

III. Допуска до конкурс за длъжността директор на дирекция  „Общинска 

собственост, ЗОП и екология“ следните кандидати: 
 

1. Васил Христов Петровски  

 

 Кандидатът трябва,0 , да се яви на тест на 09.07.2012 г. от 9.30 часа, в залата на 

Общински съвет сградата на общинска администрация Бяла Слатина. 

 Кандидат трябва да се яви на интервю на 09.07.2012 г. от 15.00 часа, стая 303 в сградата на 

общинска администрация Бяла Слатина за интервю. 
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IV. Допуска до конкурс за длъжността директор на дирекция  

„Разработване на проекти“ следните кандидати: 
 

1. Павлина Петрова Станчовска 

 

 Кандидатът трябва да се яви на тест на 09.07.2012 г. от 11.30 часа, в залата на Общински 

съвет сградата на общинска администрация Бяла Слатина 

 

 Кандидатът трябва да се яви на интервю на 09.07.2012 г. от 16.00 часа, стая 303 в сградата 

на общинска администрация Бяла Слатина за интервю. 

 

V. Допуска до конкурс за длъжността: старши експерт „Гражданско 

състояние ЕСГРАОН“: 
 

1. Радинка Евгениева Коцева 

 

 Кандидатът трябва да се яви на тест на 06.07.2012 г. от 11.30 часа, в залата на Общински 

съвет сградата на общинска администрация Бяла Слатина 

 Кандидатът  трябва да се яви на интервю на 06.07.2012 г. от 15.30 часа, стая 303 в сградата 

на общинска администрация Бяла Слатина за интервю 

 

VI. Допуска до конкурс за длъжността: директор на дирекция „ Устройство 

на територията и строителство“ 

 
1. Петър Лозанов Петров 

2. Красимира Любенова Кръстева 

3. Калинка Върбанова Лилова 

 

 Кандидатите трябва да се яви на тест на 09.07.2012 г. от 10.30 часа, в залата на Общински 

съвет сградата на общинска администрация Бяла Слатина 

 Кандидатите трябва да се яви на интервю на 09.07.2012 г. от 14.00 часа, стая 303 в сградата 

на общинска администрация Бяла Слатина за интервю. 

 

                               

 

 

 


