
  

 

Община Неделино 
Проект " Патронажна грижа + в община Неделино " 

Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 

Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ 

 

 

                                                                              Утвърдил :……/п/……….. 

                                                                    Боян Кехайов 

                                                                              Кмет на Община Неделино 

СПИСЪК 

на оценените и класирани кандидати за заемане на длъжностите:  

 „Санитар“; „Хигиенист“; „Сътрудник“; „Домашен помощник“; „Психолог“; 

„Медицински специалист“; „Координатор-Шофьор“ за предоставяне на  социалната 

услуга по Проект „Патронажна грижа + в Община Неделино“ , Договор 

№BG05M90P001-6.002-0082,след проведено интервю на 26.04.2021г. 

      Днес 26.04.2021г. в стая №402 от 9.30часа  в Общинска Администрация съгласно 

Заповед № 198/19.04.2021 г. на Кмета на община Неделино се проведе втори етап-

интервю, оценка и класиране на допуснатите кандидати за заемане на длъжностите:  

 „Санитар“;„Хигиенист“;„Сътрудник“;„Домашен помощник“; „Психолог“; 

„Медицински специалист“; „Координатор-Шофьор“. 

І. За длъжността „Санитар“  на 8 часов работен ден-- 2 бр.са класирани  

следните кандидати: 

 

IІ. За длъжността „Хигиенист“ на 8 часов работен ден - 2 бр.са класирани  

следните кандидати: 

 

      III. За длъжността „Сътрудник“ на 8 часов работен ден - 2 бр.са класирани  

следните кандидати: 

 

IV. За длъжността „Домашен помощник“ на 8 часов работен ден - 3 бр.са 

класирани  следните кандидати: 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Вх. № на заявлението Точки 

1. Надка Младенова Беширова 93-00-867/19.04.2021 г. 9.00 

2. Асен Стоянов Кавръков 93-00-824/16.04.2021 г. 9.00 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Вх. № на заявлението Точки 

1. Минка Кирилова Генчева  93-00-788/13.04.2021 г. 9.00 

2. Катя Христова Ангелова 93-00-798/13.04.2021 г. 9.00 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Вх. № на заявлението Точки 

1. Севдалина Здравкова Доганова 93-00-815/14.04.2021 г. 9.00 
2. Захаринка Ясенова Кисимова 93-00-797/13.04.2021 г. 9.00 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Вх. № на заявлението Точки 



 

V. За длъжността „Психолог“ на 2 часов работен ден - 1бр.е класиран  следният 

кандидат: 

 

VI. За длъжността „Медицински специалист“ на 2 часов работен ден - 1бр.е 

класиран  следният кандидат: 

 

VII. За длъжността „Координатор-Шофьор“ на 8 часов работен ден - 1 бр.е 

класиран  следният кандидат: 

 

Забележка: Кандидат,неявил се на интервю на посочената дата и час или получил 

оценка от интервюто по-малко от 3.00 точки не се одобрява за заемане на 

посочените длъжности, съгласно Процедура за подбор на персонал за предоставяне на 

социалната услуга по Проект „Патронажна грижа + в Община Неделино“ , Договор 

№BG05M90P001-6.002-0082. 

Неявили се кандидати на провеждане на втория етап от Процедура за подбор на 

персонал за предоставяне на социалната услуга по Проект „Патронажна грижа + в 

Община Неделино“ , Договор №BG05M90P001-6.002-0082.- интервю.. 

№ 

по 

ред 

Име, презиме, фамилия Вх. № на заявлението 

1. Марияна Стоянова Петрова 93-00-813/16.04.2021 г. 

2. Магдалена Златева Карамитева 93-00-838/16.04.2021 г. 

 

Председател на комисията: 

Захаринка Петрова………/п/………………. 

 

Членове: 

1.Лазар Младенов Бабачев ……/п/……….. 

 

2.Марияна Васкова Дуганова……/п/…….. 

 

3.Ани Райчева Дюлева………/п/…………. 

 

1. Невелина Христова Хаджиева 93-00-844/19.04.2021 г. 9.00 

2. Митко Илиев Христов 93-00-843/19.04.2021 г. 9.00 

3. Румяна Стоянова Славчева 93-00-790/13.04.2021 г. 9.00 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Вх. № на заявлението Точки 

1. Емилия Борисова Нанова 93-00-830/16.04.2021 г. 9.00 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Вх. № на заявлението Точки 

1. Надка Живкова Генчева 93-00-807/14.04.2021 г. 9.00 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Вх. № на заявлението Точки 

1. Любен Стойков Миланов 93-00-809/14.04.2021 г. 9.00 


