
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
АДБФП №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 

 „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални 

 услуги за деца и семейства в община Ботевград” 
 

 

*Съгласно утвърдена Процедура за набиране и подбор на персонал по проект „Предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград“, в 

списъка лицата се подреждат в низходящ ред (по длъжности), въз основа на който се класират 

успешно издържалите интервюто кандидати с резултат над 2 /две/ точки.. 
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Приложение -5  

 

СПИСЪК НА ЛИЦА, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА РАБОТА  ПО ПРОЕКТ 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА 

ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД” 

 

КЛАСИРАНИ ЗА РАБОТА ЛИЦА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ 

За длъжности за социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ 

№ по 

ред Име на кандидата Длъжност Резултат 

1 Юлия Муканска Юрисконсулт /по заместване/ 2.57 

2 Полина Владова Педагог 2.43 

За длъжности за социалната услуга „Дневен Център за подкрепа на деца с увреждания и 

техните семейства“ 

№ по 

ред Име на кандидата Длъжност Резултат 

1 Екатерина Георгиева Сътрудник социални дейности 2.43 
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 „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални 

 услуги за деца и семейства в община Ботевград” 
 

 

*Съгласно утвърдена Процедура за набиране и подбор на персонал по проект „Предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград“, в 

списъка лицата се подреждат в низходящ ред (по длъжности), въз основа на който се класират 

успешно издържалите интервюто кандидати с резултат над 2 /две/ точки.. 
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ПОДРЕДБА НА КАНДИДАТИТЕ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ 

 

За длъжности за социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ 

№ по 

ред Име на кандидата Длъжност Резултат 

1 Юлия Муканска Юрисконсулт /по заместване/ 2.57 

2 Полина Владова Педагог 2.43 

3 Румен Целовски Педагог 1.57 

4 Димитър Христов Педагог 1.14 

5 Димитър Христов Юрисконсулт /по заместване/ 1.00 

За длъжности за социалната услуга „Дневен Център за подкрепа на деца с увреждания и 

техните семейства“ 

№ по 

ред Име на кандидата Длъжност Резултат 

1 Екатерина Георгиева Сътрудник социални дейности 2.43 

2 Надя Цолова Сътрудник социални дейности 1.86 

3 Радослава Гергова Сътрудник социални дейности 1.71 

4 Недка Василева Сътрудник социални дейности 1.00 

5 Дафинка Саханджиева Сътрудник социални дейности 1.00 

 

Председател на комисията: /п/ 

Дата: 30.08.2022 г. 

  


