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СПИСЪК 

на  кандидатите, недопуснати до участие в интервю 

 

по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги 

за деца и младежи в Община Враца“, по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 

1“. 

 Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

Комисията за извършване на подбора, назначена със Заповед 32/21.02.2023 г. на Кмета 

на Община Враца,  

РЕШИ: 

 

НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ: 

 

 

I. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С ТЕЖКИ 

МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ 

(ДЦПДМТМУТС) 

 

1. ХИГИЕНИСТ 

№  
Входящ № на документите и 

имена на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

94 00-0-1735/08.02.2023 г., Л. Н. Е. Приложеният документ за придобита 

образователна степен (диплома), не отговаря на 

минималните  изисквания за завършено 

образование  в Обявлението. 

2. 

94 00-0-2451/22.02.2023 г., Л. С. К. В приложената Декларация по чл. 107а от 

Кодекса на труда са отразени реквизити, които 

не отговарят на критериите за участие в 

подбора. 

 

II. „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ (ЦОП) 

 

1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 

№  
Входящ № на документите и 

имена на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

94 00-0-1917/13.02.2023 г., Н. К. Й. Приложеният документ за придобита 

образователна степен (диплома), не отговаря на 

минималните  изисквания за завършено 

образование  в Обявлението. 

2. 
94 00-0-2040/14.02.2023 г., Д. В.М. Представените документи не са подготвени по 

приложените образци в Обявлението. 

3. 94 00-0-2627/24.02.2023 г.,М. И. Приложеният документ за придобита 
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Т.-А. образователна степен (диплома), не отговаря на 

минималните  изисквания за завършено 

образование  в Обявлението. 

 

2. СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК 

 

№  
Входящ № на документите и 

имена на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

94 00-0-2152/16.02.2023 г., Д. П. П. Приложеният документ за придобита 

образователна степен (диплома), не отговаря на 

минималните  изисквания за завършено 

образование в Обявлението. 

В приложената Декларация по чл. 107а от 

Кодекса на труда не са отразени основните 

реквизити. 

 

3. ХИГИЕНИСТ 

№  
Входящ № на документите и 

имена на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

94 00-0-1737/08.02.2023 г., Л. Н. Е. Приложеният документ за придобита 

образователна степен (диплома), не отговаря на 

минималните  изисквания за завършено 

образование  в Обявлението. 

2. 

94 00-0-2154/16.02.2023 г., Д. П. П. В приложената Декларация по чл. 107а от 

Кодекса на труда не са отразени основните 

реквизити. 

Приложеният документ за придобита 

образователна степен (диплома), не отговаря на 

минималните  изисквания за завършено 

образование  в Обявлението. 

3. 

94 00-0-2450/22.02.2023 г., Л. С. К. В приложената Декларация по чл. 107а от 

Кодекса на труда са отразени реквизити, които 

не отговарят на критериите за участие в 

подбора. 

 

III. „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА“ (ЦНСТ) 

 

1. ДЕТЕГЛЕДАЧ 

№  
Входящ № на документите и 

имена на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

94 00-0-2615/24.02.2023 г., А.З. И. В приложената Декларация по чл. 107а от 

Кодекса на труда не са отразени основните 

реквизити. 

 

IV. „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15-18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ” (ПЖ) 

 

1. ТРУДОТЕРАПЕВТ 
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№  
Входящ № на документите и 

имена на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

94 00-0-2635/24.02.2023 г., E. В. П. Приложеният документ за придобита 

образователна степен (диплома), не отговаря на 

минималните  изисквания за завършено 

образование  в Обявлението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:………п……………     

          Галя Цветанова 

                                           Ръководител проект 

 


