
 Проект BG05M9OP001-2.019-0029-С01 

 «Предоставяне на услугата  «Наблюдавано жилище» в гр. Перник»  

   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 допуснати и недопуснати кандидати, участващи в процедура 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. 

 

На 02.08.2021 г. Комисия, определена със Заповед № 1065/22.06.2021 г. на Кмета на 

Община Перник проведе Първи етап: Проверка на документално съответствие на 

подадените от кандидатите документи, от Процедура за провеждане на подбор на персонал 

по Проект  «Предоставяне на услугата  «Наблюдавано жилище» в гр. Перник и въз основа 

на свое решение, обективирано в Протокол № 1 от 02.04.2021 г., Допуска до Етап 2 – 

Провеждане на събеседване/интервю, следните кандидати, подредени по реда на 

постъпване на заявленията: 

За позиция „Ръководител“ 

Ивелина  Стоянова 

Рени Александрова 

Силвия Цветкова 

Теодора Бонева 

Асен Асенов 

Нина Лазова 

 

За позиция „Социален работник“ 

Ивелина Стоянова 

Рени Александрова 

Христина Руменова 

 

За позиция „Трудотерапевт“ 

Рени Александрова 

Нина Лазова 

 

 Провеждането на Втори етап – Провеждане на събеседване/интервю на Процедура за 

провеждане на подбор на персонал по трудово правоотношение за изпълнение на работни 

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

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

ще се проведе на: 



 Проект BG05M9OP001-2.019-0029-С01 

 «Предоставяне на услугата  «Наблюдавано жилище» в гр. Перник»  

   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 

 

04.08.2020 г. /сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Административната 

сграда на Община Перник с адрес: пл. "Св. Иван Рилски" 1А, гр. Перник ет.1. 

 

В деня на провеждане на Втори етап от процедурата за подбор ще се спазват всички 

регламентирани от Министерство на здравеопазването противоепидемични мерки с цел 

ограничаване и предотвратяване разпространението на остри вирусни инфекции, 

причинени от CoVid-19 на територията на Община Перник,  както следва: 

 Всеки кандидат следва да бъде с предпазни средства – маска и ръкавици. 

 При влизане в административната сграда кандидатите следва да извършат 

дезинфекция на ръцете от поставените на входа диспенсъри с дезинфектанти. 

 Провеждането на интервюто за всеки кандидат ще бъде в рамките на 10 минути. 

 Кандидатите ще бъдат извиквани в залата за интервю съгласно реда на входирани 

заявления за кандидатстване, посочен в Списъка на допуснатите до интервюто. 

 

 

Ръководител проект: 

   

Николай Добрев 

 


