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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 Сътрудник „Социална работа“  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. Цветанка Пантелеева Цолова 

2. Стелка Маринова Савчева 

3. Янка Стоянова Илиева 

4. Силвия Пламенова Петрова 

5. Михаела Георгиева Георгиева 

6. Маргарита Иванова Маринова 

7. Мариета Петкова Раева 

8. Десислава Маринчева Димитрова 

9. Емилия Димитрова Хаджиева 

10. Пламен  Савов Андреев  

11. Анна Василева Ангелова 

12. Нарчин Акчай Хасан 

13. Елена Любомирова Милева 

14. Ванина Ангелова Ангелова 

15. Сергей Василий Розберг 

16. Мартин Ванков Иванов 
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17. Живко Ванков Нейнски 

18. Теодора Станева Иванова 

19. Християна Цветанова Иванова 

20. Мария Стоянова Димитрова 

21. Христина Тодорова Попова 

22. Силвия Руменова Янкова 

23. Антоанета Герчева Атанасова 

24. Светла Иванова Демирова 

25. Александър Антониев Угрински 

26. Величка Атанасова Петрова 

27. Сирма Ивелинова Дамянова 

28. Веселинка Янчева Панайотова 

29. Стефка Георгиева Иларионова 

30. Станка Иванова Калиманова 

31. Теодора Михайлова Асенова 

 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжност  Сътрудник 

„Социална работа“  по проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“  на  10.06.2020г. на 

бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, както следва: 

 от 09.00 часа  - от № 1 до № 8 вкл. от горепосочения списък; 

 от 10.00 часа  - от № 9 до № 18 вкл. от горепосочения списък; 

 от 11.00 часа  - от № 19 до № 25 вкл. от горепосочения списък; 

 от 12.00 часа  - от № 26 до № 31 вкл. от горепосочения списък; 

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

допуснати до интервю по желаните позиции. 
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С П И С Ъ К 

Н А 

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ  

 
за длъжност Сътрудник „Социална работа“  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. Десислава Вениаминова Илиева – не е представила приложени документи, изискуеми в 

заявлението; 

2. Александър Великов Константинов – не е представила приложени документи, изискуеми 

в заявлението; 

3. Радосвета Симеонова Иванова – не е представила диплом за завършено образование; 

4. Калинка Димитрова Панчева - не е представила диплом за завършено образование; 

5. Олга Викторова Ямщинина – не е представила диплома с превод на български език и 

заверка;    

6. Магда Милкова Гечева – не е представила диплома за завършено образование; 

7. Олга Василевна Гюрова - не е представила диплома с превод на български език и заверка. 

 

 

 

          


