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Утвърдил:/П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ 

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР по Дейност 2 „Предоставяне на услуги по 

ранна интервенция на деца с увреждания” при подбор на  специалисти по Проект 

ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 

“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № 

BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на  Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-

C01/03.08.2016г.и на  Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина. 

  

Входящ № на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-30 от 

01.09.2016г. 
Поля Петрова Първановска 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността Кинезитерапевт 

/Рехабилитатор, ще се проведе на 15.09.2016г. от 13:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата 

на общинска администрация Бяла Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, 

ул. „Климент Охридски“ №68. 
 

 

 

     

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка –(п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова –(п) 
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финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

Утвърдил: /П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ 

ЛОГОПЕД по Дейност 2 „Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с 

увреждания” при подбор на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за 

социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г. и на  Заповед №481/08.09.2016г. на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-25 от 

01.09.2016г. 
Агнес Петрова Ангелова 

0410-6-37 от 

02.09.2016г. 
Димитър Цветанов Иванов 

0410-6-47 от 

07.09.2016г. 
Галина Димитрова Захариева 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността логопед, ще се проведе на 

15.09.2016г. от 13:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 
 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова -  (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
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финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

 

Утвърдил: /П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН 

РАБОТНИК по Дейност 2 „Предоставяне на услуги по  ранна интервенция на деца с 

увреждания” при подбор на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за 

социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.и  на Заповед №481/08.09.2016г. на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-29 от 

01.09.2016г. 
Иван Христов Янков 

0410-6-50 от 

07.09.2016г. 
Йошка Йорданова Рашева 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността социален работник, ще се 

проведе на 15.09.2016г. от 13:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска 

администрация Бяла Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски“ №68. 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова -  (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
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финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

Утвърдил:/П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ МЕДИАТОР по 

Дейност 2 „Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания” при 

подбор на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално 

включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г. и на  Заповед №481/08.09.2016г. на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-46 от 

07.09.2016г. 
Поля Стефанова Станева 

0410-6-52 от 

07.09.2016г. 
Румяна Цветанова Влахова 

 
 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността медиатор, ще се проведе на 

15.09.2016г. от 15:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
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Проект BG05M9OP001-2.004-0060 ”Център за социално включване”Аз и моето семейство“, 
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Утвърдил:/П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ СПЕЦИАЛЕН 

ПЕДАГОГ по Дейност 2 „Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с 

увреждания” при подбор на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за 

социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-45 от 

07.09.2016г. 
Мая Иванова Тодорова 

0410-6-48 от 

07.09.2016г. 
Галина Димитрова Захариева 

0410-6-55 от 

07.09.2016г. 
Петър Любенов Виденов 

0410-6-56 от 

07.09.2016г. 
Лилия Борисова Симеоновска-Илиева 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността специален педагог, ще се 

проведе на 15.09.2016г. от 15:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска 

администрация Бяла Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски“ №68. 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова -  (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка –(п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 

 

 

 

 

 

 

http://www.esf.bg/
http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

--------------------------------------------------------www.esf.bg ------------------------------------------------- 

       www.eufunds.bg 
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Утвърдил:/П/ 

инж.Иво Цветков 

 

Приложение №10А 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ПСИХОЛОГ 

по Дейност 2 „Предоставяне на услуги за ранна интервенция на деца с увреждания” при 

подбор на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално 

включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г. и на Заповед №481/08.09.2016г на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

 

 

Входящ № на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Позиция 

Основание за 

недопускане до 

събеседване 

0410-6-31 от 

01.09.2016г. 

Цветелина Георгиева 

Кюрчева 
Психолог 

не отговаря на 

критерия за завършено 

образование 
 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

2.Деница Пламенова Василева – (п) 

3.Пенка Тодорова Янкулова –(п) 
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Утвърдил: :/П/ 

инж.Иво Цветков 
 

Приложение №10А 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН 

РАБОТНИК по Дейност 2 „Предоставяне на услуги за ранна интервенция на деца с 

увреждания” при подбор на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за 

социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г. и на Заповед №481/08.09.2016г на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Позиция 

Основание за 

недопускане до 

събеседване 

0410-6-14 от 

29.08.2016 
Красина Митова Милкова 

Социален 

работник 

не отговаря по 

критерии 

„професионален опит 

за длъжността“ 

0410-6-33 от 

02.09.2016г. 
Стоянка Кръстева Даковска 

Социален 

работник 

не отговаря на 

критерия за завършено 

образование 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова -  (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
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Утвърдил: :/П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА по Дейност 3 „Подкрепа на семействата за ранно развитие на децата” при подбор 

на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз 

и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, 

процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на  Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-

C01/03.08.2016г. и  на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина. 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-118 от 

31.08.2016г. 
Рени Илиева Николова 

0410-6-26 от 

01.09.2016г. 
Олга Владимирова Фенерска 

0410-6-35 от 

02.09.2016г. 
Стоянка Кръстева Даковска 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността медицинска сестра, ще се 

проведе на 16.09.2016г. от 10:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска 

администрация Бяла Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски“ №68. 
 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова –(п)  

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова -  (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
 

 

 

 

 

 

Утвърдил: /П/ 
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Проект BG05M9OP001-2.004-0060 ”Център за социално включване”Аз и моето семейство“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ АКУШЕРКА по 

Дейност 3 „Подкрепа на семействата за ранно развитие на децата” при подбор на  

специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и 

моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, 

процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на  Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-

C01/03.08.2016г и  на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-49 от 

07.09.2016г. 
Евгения Николова Братановска 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността  акушерка, ще се проведе на 

16.09.2016г. от 10:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 
 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова -  (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил:/П/ 
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Проект BG05M9OP001-2.004-0060 ”Център за социално включване”Аз и моето семейство“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН 

РАБОТНИК по Дейност 3 „Подкрепа на семействата за ранно развитие на децата” при 

подбор на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално 

включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

 

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-16 от 

29.08.2016г. 
Красина Митова Милкова 

0410-6-23 от 

01.09.2016г. 
Надежда Иванова Ботева 

0410-6-51 от 

07.09.2016г. 
Йошка Йорданова Рашева 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността социален работник, ще се 

проведе на 16.09.2016г. от 10:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска 

администрация Бяла Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски“ №68. 
 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова -  (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка –  (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова –  (п) 
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Проект BG05M9OP001-2.004-0060 ”Център за социално включване”Аз и моето семейство“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

Утвърдил: /П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ПСИХОЛОГ по 

Дейност 3 „Подкрепа на семействата за ранно развитие на децата” при подбор на  

специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и 

моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, 

процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на  Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-

C01/03.08.2016г. и на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-42 от 

02.09.2016г. 
Снежана Петкова Тетевенска 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността психолог, ще се проведе на 

16.09.2016г. от 10:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 
 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – -  (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева –(п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
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финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
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Утвърдил:/П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 

 
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ МЕДИАТОР по 

Дейност 3 „Подкрепа на семействата за ранно развитие на децата” при подбор на  специалисти 

по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето 

семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, 

процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на  Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-

C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина.  

 

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-19 от 

31.08.2016г. 
Аделина Аспарухова Радева 

0410-6-21 от 

31.08.2016г. 
Галя Зоранова Младенова 

0410-6-22 от 

31.08.2016 
Ирена Русланова Димитрова 

0410-6-24 от 

01.09.2016г. 
Лариса Мариянова Антонова 

0410-6-38 от 

02.09.2016г. 
Мариян Филипов Алексиев 

0410-6-41 от 

02.09.2016г. 
Лора Петрова Милова 

0410-6-53 от 

07.09.2016г. 
Румяна Цветанова Влахова 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността медиатор, ще се проведе на 

16.09.2016г. от 13:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 

 

 
КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова –(п)  

(име, фамилия, подпис) 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 
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1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
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инж.Иво Цветков 

Приложение №10А 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН 

РАБОТНИК по Дейност 3 „Подкрепа на семействата за ранно развитие на децата”  при 

подбор на  специалисти по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално 

включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г. и на Заповед №481/08.09.2016г. на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Позиция 

Основание за 

недопускане до 

събеседване 

0410-6-17 от 

31.08.2016г. 
Лариса Мариянова Антонова 

Социален 

работник 

няма представен 

документ за проф. 

опит 

0410-6-32 от 

02.09.2016г. 
Стоянка Кръстева Даковска 

Социален 

работник 

не отговаря на 

критерия за завършено 

образование 

0410-6-39 от 

02.09.2016г. 
Мариян Филипов Алексиев 

Социален 

работник 

не отговаря на 

критерия за завършено 

образование 
 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил: /П/ 
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инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА по Дейност 4„Превенция и  предотвратяване на детските заболявания” по Проект 

ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 

“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № 

BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на  Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-

C01/03.08.2016г. и на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-27 от 

01.09.2016г. 
Олга Владимирова Фенерска 

0410-6-34 от 

02.09.2016г. 
Стоянка Кръстева Даковска 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността медицинска сестра, ще се 

проведе на 16.09.2016г. от 10:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска 

администрация Бяла Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски“ №68. 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка –  (п) 

3.Деница Пламенова Василева –  (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова – (п) 
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Проект BG05M9OP001-2.004-0060 ”Център за социално включване”Аз и моето семейство“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

Утвърдил: /П/ 

инж.Иво Цветков 

Приложение №10 
 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ МЕДИАТОР по 

Дейност 4„Превенция и  предотвратяване на детските заболявания” по Проект 

ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 

“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № 

BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на  Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-

C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 
Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-20 от 

31.08.2016г. 
Аделина Аспарухова Радева 

0410-6-40 от 

02.09.2016г. 
Мариян Филипов Алексиев 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността медиатор, ще се проведе на 

16.09.2016г. от 10:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова -  (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка –   (п) 

3.Деница Пламенова Василева –  (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова –   (п) 
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Проект BG05M9OP001-2.004-0060 ”Център за социално включване”Аз и моето семейство“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

Утвърдил:/П/ 

инж.Иво Цветков 
Приложение 11 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ 

при подбор на персонал  по дейност 6 „Управление и функциониране на услугите“ по Проект 

ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 

“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № 

BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на  Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-

C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-15 от 

29.08.2016г. 
Красина Митова Милкова 

0410-6-28 от 

01.09.2016г. 
Наталия Димитрова Костадинова 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността ръководител, ще се проведе на 

16.09.2016г. от 13:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 

 
 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова –   (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка –   (п) 

3.Деница Пламенова Василева –   (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова –   (п) 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил:/П/ 
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финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

инж.Иво Цветков 
Приложение 11 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ДОМАКИН  при 

подбор на персонал за управление и функциониране на услугите  по дейност 6 „Управление и 

функциониране на услугите“ по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално 

включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-43 от 

07.09.2016г. 
Лукреция Богданова Вълчева 

0410-6-54 от 

07.09.2016г. 
Дарина Иванова Горанова 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността домакин, ще се проведе на 

16.09.2016г. от 13:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 

 
 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка – (п) 

3.Деница Пламенова Василева –  (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова –  (п) 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил: /П/ 
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финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

инж.Иво Цветков 
Приложение 11 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ХИГИЕНИСТ 

при подбор на персонал за управление и функциониране на услугите по персонал  по 

дейност 6 „Управление и функциониране на услугите“ по  Проект ВG05M9OP001-2.004-

0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за 

ранно детско развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд, в изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.и на Заповед 

№481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-44 от 

07.09.2016г. 
Лукреция Богданова Вълчева 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността хигиенист, ще се проведе на 

16.09.2016г. от 13:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 
 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова – (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка –  (п) 

3.Деница Пламенова Василева –  (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова –  (п) 
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финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

Утвърдил: /П/ 

инж.Иво Цветков 
Приложение 11 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ШОФЬОР при 

подбор на персонал за управление и функциониране на услугите  по дейност 6 „Управление 

и функциониране на услугите“ по  Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално 

включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 

развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в 

изпълнение на  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на 

Кмета на община Бяла Слатина. 

 

  

Входящ № на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

0410-6-36 от 

02.09.2016г. 
Любомир Маринов Хичовски 

 

Събеседването с допуснатите кандидати за длъжността шофьор, ще се проведе на 

16.09.2016г. от 13:00 часа в стая 401, ет.4 в сградата на общинска администрация Бяла 

Слатина, находяща се на адрес: гр.Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 

 

 
 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Бориславова Страшимирова –  (п) 

(име, фамилия, подпис) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1.Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - (п) 

2.Татяна Иванова Пеняшка –  (п) 

3.Деница Пламенова Василева – (п) 

4.Пенка Тодорова Янкулова –  (п) 
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