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   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

СПИСЪК С КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.019-0029-С01 

«ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  «НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ»  

В ГР. ПЕРНИК 

 

Въз основа на Решение, обективирано в Протокол № 2 на Комисията, определена със 

Заповед № 1065/22.06.2021  г. на Кмета на Община Перник за подбор на персонал по 

Проект № BG05M9OP001-2.019-0029-С01 «Предоставяне на услугата  «Наблюдавано 

жилище» в гр. Перник» по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансиран 

от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 1. 

 

След проведен Втори етап от Процедура за подбор на персонал по проекта, Комисията 

проведе класиране на участвалите в процедурата кандидати, както следва: 

 
1. КАНДИДАТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР: 

 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ ОЦЕНКА 

1. Асен Асенов ръководител 73т. 

2. Ивелина Стоянова социален работник 69т. 

3. Нина Лазова трудотерапевт 73т. 

 

2. КАНДИДАТИ В РЕЗЕРВНО КЛАСИРАНЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР 

 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ ОЦЕНКА 

1. Нина Лазова ръководител 69т. 

2 Ивелина Стоянова ръководител 65т. 

3. Рени Александрова ръководител 64т. 

4. Силвия Цветкова ръководител 61т. 

5. Теодора  Бонева ръководител 60т. 

6. Рени  Александрова социален работник 67т. 

7. Христина  Руменова социален работник 65т. 

8. Рени Александрова трудотерапевт 69т. 

 

Сключването на трудовите договори с класираните кандидати ще се извършва 

поетапно, в зависимост от броя депозирани заявления от потребители за ползване на 

услугите по проекта. 

Екипът за управление на проекта има задължението да уведоми лично класирания 

кандидат. 

Необходими документи за сключване на трудов договор: 

1. Заявление  до Кмета на Община Перник за сключване на трудов договор с Община 

Перник по Проект № BG05M9OP001-2.019-0029-С01 «Предоставяне на услугата  

«Наблюдавано жилище» в гр. Перник», по ОПРЧР 2014-2020, - в свободен текст. 

2. Лична карта – копие и оригинал за сверяване. 

3. Актуално свидетелство за съдимост - оригинал. 
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4. Медицинско свидетелство за работа - оригинал. 

5. Свидетелство за психиатрично освидетелстване - оригинал. 

6. Трудова/осигурителна книжка – копие и оригинал за сверяване. 

7. Удостоверение за банкова сметка - оригинал или заверено копие. 

8. Експертно решение на ТЕЛК – копие и оригинал за сверяване /при наличие/. 

 

Документите се предоставят на Ръководителя на проекта – Николай Добрев или на 

координатора по проекта – Гергана Тасева, в административната сграда на Община Перник, 

пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А, ет. 4, стая № 8 от 9.00 до 17.00 часа.  

 

 

 Председател на Комисията: /П/ 

  

 Николай Добрев, ръководител на проекта  

 

 


