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Този документ е създаден в рамките на проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица 
с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос №2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Варна и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020. 
 
  

 

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ“ 

 

по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, 

включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 

„Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020“  

 

 

След проведено интервю на 26.08.2020 г. с кандидати за заемане на длъжността 

„Ръководител“ по по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на 

лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура 

BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съгласно сключен 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-

2.008-0004-С01, Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и 

демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на 

задълженията за длъжността „Ръководител“ по следния начин: 

 

1. Албена Димитрова Димитрова; 

2. Стела Светлозарова Бозурова; 

3. Мирослав Минков Михов. 

  

За сключване на трудов договор ще бъде поканен първият кандидат. При отказ от 

негова страна да заеме длъжността, ще бъде поканен следващият класиран кандидат. 

За повече информация -  Диляна Несторова – ръководител на проект, тел. 052/ 

820 343. 

 



                                                        
__________________________________________________________________________________________ 

 
Този документ е създаден в рамките на проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица 
с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос №2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Варна и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020. 
 
  

 

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ 

 

по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, 

включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 

„Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020“  

 

 

След проведено интервю на 26.08.2020 г. с кандидати за заемане на длъжността 

„Психолог“ по по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с 

увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура 

BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съгласно сключен 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-

2.008-0004-С01, Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и 

демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на 

задълженията за длъжността „Психолог“ по следния начин: 

 

 

1. Катрин Веселинова Данчева; 

2. Райна Александрова Жечева. 

  

За сключване на трудов договор ще бъде поканен първият кандидат. При отказ от 

негова страна да заеме длъжността, ще бъде поканен следващият класиран кандидат. 

За повече информация -  Диляна Несторова – ръководител на проект, тел. 052/ 

820 343. 
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Този документ е създаден в рамките на проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица 
с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, който се осъществява с финансовата 
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СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ 

 

по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, 

включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 

„Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020“  

След проведено интервю на 26.08.2020 г. с кандидати за заемане на длъжността 

„Социален работник“ по по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа 

на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура 

BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съгласно сключен 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-

2.008-0004-С01, Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и 

демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на 

задълженията за длъжността „Социален работник“ по следния начин: 

 

   На първо място: 

1. Мирослав Минков Михов; 

1. Борислава Деянова Бонева; 

  На следващи места: 

2. Стела Светлозарова Бозурова; 

3. Стефка Иванова Цонева; 

4. Анна Тодорова Дочева.  

За сключване на трудов договор ще бъдат поканени първите кандидати. При 

отказ от тяхна страна да заемат длъжността, ще бъдат поканени следващите 

класирани кандидати. 

За повече информация - Диляна Несторова – ръководител на проект, тел. 052/ 

820 343. 
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Този документ е създаден в рамките на проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица 
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СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ 

 

по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, 

включително с тежки множествени увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 

„Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020“  

 

 

След проведено интервю на 26.08.2020 г. с кандидати за заемане на длъжността 

„Шофьор“ по по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с 

увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, процедура 

BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съгласно сключен 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-

2.008-0004-С01, Комисията класира най-успешно представилите се кандидати и 

демонстрирали най-висока мотивация и компетентност за изпълнението на 

задълженията за длъжността „Шофьор“ по следния начин: 

 

 

1. Венцислав Кирилов Узунов; 

2. Иван Стоянов Боев; 

3. Петър Иванова Станчев; 

4. Съби Ганчев Събев. 

  

За сключване на трудов договор ще бъде поканен първият кандидат. При отказ от 

негова страна да заеме длъжността, ще бъде поканен следващият класиран кандидат. 

За повече информация -  Диляна Несторова – ръководител на проект, тел. 052/ 

820 343. 
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