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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  

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

за длъжност „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“ по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0004-C01 

 

 

1. Блага Димитрова Василева; 

2. Елица Тодорова Тодорова; 

3. Райна Александрова Жечева; 

4. Катрин Веселинова Данчева; 

5. Стела Светлозарова Бозурова. 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване за длъжността 

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

с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, на 26.08.2020 г. 

на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на Стоматологията), етаж 2, 

както следва: 

 от 11.10 часа от № 1 до № 5 вкл. от горепосочения списък. 
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След разглеждане на представените документи, комисията не допуска до участие 

следните кандидати: 

 

 

1. Десислава Стоянова Христова – Представените от кандидата документи не  

удостоверят наличието на изискуемия професионален опит; 

2. Ния Симеонова Бурмова - Представените от кандидата документи не  

удостоверят наличието на изискуемия професионален опит; 

3. Силвия Несторова Ботинова - Представените от кандидата документи не  

удостоверят наличието на изискуемия професионален опит. 

 

 


