
  ОБЩИНА ВРАЦА           

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

Община Враца“ 

1 

 

 

 

СПИСЪК 

на  кандидатите, допуснати до участие в интервю 

 

по Проект BG05M9OP001-2.019-0016-C02 „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: 

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ: 

 

I.ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ (ЦОП) 

 

1. ПСИХОЛОГ 

 

№  Входящ № на документите и имена на кандидата   
Дата и час за провеждане 

на интервю 

1. 94 00-0-12791 / 23.09.2022 г., Н. Б. Е. 28.09.2022 г. от 14:00 ч. 

 

Забележка: Интервюто с кандидатите ще се проведе на посочената дата и час в 

сградата на Община Враца (вход Кино „Метропол“), ет. 2, стая 34.  

 

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

 

1. СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК 

 

№  Входящ № на документите и имена на кандидата   
Дата и час за провеждане 

на интервю 

1. 94 00-0-12229 / 12.09.2022 г., ДЖ. Е. И. 28.09.2022 г. от 14:00 ч. 

 

Забележка: Интервюто с кандидатите ще се проведе на посочената дата и час в 

сградата на Община Враца (вход Кино „Метропол“), ет. 2, стая 34.  

 

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

1. СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК 

 

№  Входящ № на документите и имена на кандидата   
Дата и час за провеждане 

на интервю 

1. 94 00-0-12232 / 12.09.2022 г., ДЖ. Е. И.  28.09.2022 г. от 14:00 ч. 

2. 94 00-0-12749/21.09.2022 г., М. Р. Ж. 28.09.2022 г. от 14:00 ч. 
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Забележка: Интервюто с кандидатите ще се проведе на посочената дата и час в 

сградата на Община Враца (вход Кино „Метропол“), ет. 2, стая 34.  

 

 

 

 

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

          Галя Цветанова 

                                           Ръководител проект 

 


