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Този документ е създаден по Допълнително споразумение по договор за предоставяне на БФП № 
BG05M9OP001-2.101-0196-C01 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Варна – Компонент 3“ по АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания на територията на община Варна“, по Оперативната програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 год. 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. 
 

   

 

 

 

С П И С Ъ К 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ 

 
за длъжност Шофьор  по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“ 

 

 

След разглеждане на представените документи, комисията допуска до 

участие следните кандидати: 

 

1 Христо Веселинов Димитров 

2 Станчо Гроздев Станев 

3 Иван Пенев Пенев 

4 Георги Иванов Андреев 

5 Александър Маринов Начев 

6 Николай Димитров Ковачев 

7 Цветелина Георгиева Георгиева 

8 Мирослав Димитров Желев 

9 Карен Арутюни Акопян 

10 Велислава Красимирова Кателиева 

11 Тихомир Маринов Тихолов 

12 Денислав Тихомиров Попов 

13 Марин Мартинов Сираков 

 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжност  Шофьор  по 

проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Варна – Компонент 3“  на  08.06.2020г. от 09.30 часа в стая 1305 

на Община  Варна, ет.13.  

Лицата, кандидатствали за повече от една позиция и не са в списък -  недопуснати, са 

допуснати до интервю по желаните позиции. 
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 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ  

 
за длъжност Шофьор  по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“ 

 

 

След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие 

следните кандидати: 

 

1. Нели Емилова Христова – не е представила документ за правоспособност за 

управление на МПС, категория „В“; 

2. Светлин Ангелов Димитров - не е представил документ за правоспособност за 

управление на МПС, категория „В“.  

 


