
 Проект BG05M9OP001-2.061-0008 

 «Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на 

 Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания»  

   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 

 

УТВЪРДИЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

КЛАСИРАНЕ 

 НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ  «ПОДКРЕПА 

ЗА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ПЕРНИК ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА  ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛ. С 

ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ»   

 

 
 

1. Ръководител  
 

№ 

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата 

 

Бр. точки 

1. Георги Димитров Георгиев 46 

 

 

2. Социален работник 
 

№ 

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата 

 

Бр. точки 

1. Антония Димитрова Валериева 95 

2. Йорданка Кирилова Лепоева 93 

3. Георги Димитров Георгиев 46 

 

3. Домакин/счетоводител  
 

№ 

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата 

 

Бр. точки 

1. Анета Влайчова Пекина 121 

2. Мария Тодорова Гълъбова- Георгиева 53 

 

4. Медицинска сестра 
 

№ 

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата 

 

Бр. точки 

1. Владислава Красимирова Георгиева 

 

122 

 



 Проект BG05M9OP001-2.061-0008 

 «Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на 

 Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания»  

   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 

 

5. Трудотерапевт 

 

№ 

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата 

 

Бр. точки 

1. Аделина Николаева Иванова 

 

110 

 

6. Рехабилитатор 

 

№ 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата 

 

Бр. точки 

1. Аделина Вердова Филипова 

 

122 

 

 

Съгласно утвърдена Процедура за Подбор на персонал по проекта, кандидати 

получили под 60 точки от проведено интервю не се предлагат за сключване на 

договор. 

Кандидати, одобрени за позицията за която кандидатстват и съобразно 

обявените брой свободни позиции е необходимо в период от 5 работни дни, считано от 

датата на публикуване на класирането, да предоставят документи за сключване на 

трудов договор.  

Документите се предоставят в административната сграда на Община Перник с 

адрес – пл. „Св. Иван Рилски” № 1А, ет. 4, стая № 3 

 

Необходими документи:  

1. Молба за сключване на трудов договор.  

2. Копие от лична карта.  

3. Медицинско свидетелство.  

4. Трудова/осигурителна книжка. Копията остават в личното досие на всеки 

служител.  

5. Удостоверение за банкова сметка – IBAN.  

 

За позициите, по които няма подадени заявления и/или класирани кандидати 

следва да бъде изготвено обявление за удължаване на процедурата по подбор на 

персонал по проект «Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на  

Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки 

множествени увреждания»   

 

 

Председател: 

инж. Мирослав Стоицев – ръководител проект 

 


