
  ОБЩИНА ВРАЦА           

Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C02 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в 

Община Враца“ 

1 

 

 

СПИСЪК   

на  кандидатите, недопуснати до участие в интервю  

по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C01 „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 № 28/05.09.2022 г. на Кмета на Община 

Враца,  

РЕШИ: 

НЕ ДОПУСКА до участие в интервю кандидатите по длъжности, както следва: 

I. „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ (ЦОП) 

 

1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК  

 

№  
Входящ № на документите и имена 

на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

 

94 00-0-12227 / 12.09.2022 г., ДЖ. Е. И. 

Приложената диплома за висше 

образование не отговаря на изискванията за 

длъжността съгласно Обявлението. 

 

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

 

1. СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК 

 

№  
Входящ № на документите и имена 

на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

 

94 00-0-12717 / 21.09.2022 г., И. Н. Т. 

В приложената Декларация по чл. 107а от 

Кодекса на труда не са отразени основните 

реквизити. 

 

2. ДЕТЕГЛЕДАЧ 

 

№  
Входящ № на документите и имена 

на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

 

 

94 00-0-12713 / 21.09.2022 г. К. М. Д. 

Кандидатът не е представил копие на 

документ удостоверяващ 

продължителността на трудовия стаж и 

професионалния опит. 

Не е представено копие на документ за 

придобита образователна степен (диплома). 
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III. „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15-18 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“ (ПЖ) 

1. СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК 

 

№  
Входящ № на документите и имена 

на кандидата   
Основание за недопускане 

1. 

 

94 00-0-12715 / 21.09.2022 г., И. Н. Т. 

В приложената Декларация по чл. 107а от 

Кодекса на труда не са отразени основните 

реквизити. 

 

 

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

          Галя Цветанова 

                                           Ръководител проект 
 


