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СПИСЪК   

 

на класираните и некласираните кандидати за обявените длъжности 

 

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“. 

 (съгласно Протокол № 2/28.09.2022 г. на Комисията за извършване на подбор, 

назначена със Заповед № 28/05.09.2022 г. на Кмета на Община Враца)  

 

I.ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ (ЦОП) 

 

1. ПСИХОЛОГ 

 

№  Входящ № на документите и имена на кандидата   
 

1. 94 00-0-12791 / 23.09.2022 г., Н. Б. Е. 2,60 

 

 

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

 

1. СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК 

 

№  Входящ № на документите и имена на кандидата   
 

1. 

94 00-0-12229 / 12.09.2022 г., ДЖ. Е. И. Кандидатът не се е явил на 

определената дата и час за 

провеждане на интервю 

 

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

 

1. СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИК 

 

№  Входящ № на документите и имена на кандидата   
 

1. 

94 00-0-12232 / 12.09.2022 г., ДЖ. Е. И. Кандидатът не се е явил на 

определената дата и час за 

провеждане на интервю 

2. 94 00-0-12749/21.09.2022 г., М. Р. Ж. 4,50 

 
 

Забележка:  
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С класираният кандидат, получил 4,00 и над 4,00 точки, възниква трудово 

правоотношение и следва да се яви в срок до 04.10.2022 г. /вкл./ в стая 71 в сградата на 

Община Враца, ет. 3, за сключване на трудов договор. За целта трябва да бъдат 

представени следните документи:  

 Свидетелство за съдимост;  

 Медицинско свидетелство за постъпване на работа;  

 Трудова книжка;  

 Удостоверение за лична банкова сметка. 

 

В случай, че класираният кандидат не се яви в рамките на указания срок, трудово 

правоотношение не възниква. 

Кандидатите, получили точки между 1,00 и 3,99, се считат за неуспешно представили 

се и не се класират.  

 

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

          Галя Цветанова 

                                           Ръководител проект 
 


