
   

 

Проект № BG05M9ОP001-2.040-0109-C01 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

в Домашен социален патронаж гр. Разград“,  Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 
 

О Б Щ И Н А   Р А З Г Р А Д 
 
  

С П И С Ъ К 
 

на допуснатите до интервю кандидати за домашни помощници в Звеното за патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград по Проект 

№ BG05M9ОP001-2.040-0109-C01 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград“. 

Комисията назначена със Заповед № 1023/27.08.2019 г. на кмета на Община Разград, за 

провеждане на подбор на персонал, които ще е пряко ангажиран с предоставянето на социалните 

услуги в Звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален 

патронаж гр. Разград, след преглед на постъпилите заявления и проверка за съответствие на 

представените документи с обявените изисквания уведомява: 

 

I. Допуска до интервю следните кандидати: 

 
1. Яна Тодорова Стоянова- кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания;   

2. Надежда Донева Радева- кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания;  

3. Петранка Димова Антонова- кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

4. Садифе Идиризова Хюсменова- кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

5. Йорданка Иванова Иванова - кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

6. Иванка Маркова Тиханова- кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

7. Марийка Янкова Илиева -кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

8. Диана Цанкова Йорданова- кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

9. Димитричка Маринова Пенева - кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

10. Виолета Калева Петрова - кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

11. Милена Иванова Георгиева - кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

12. Милена Кънева Кънева - кандидатът е представил всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на обявените изисквания; 

 

II. Интервюто с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на 04.09.2019 г. от 10:30 

ч. в стая 5 в административна сграда на Домашен социален патронаж гр. Разград на с адрес: гр. 
Разград, ул. „11-ти август” № 18. 

 

 

     Председател на комисията за  

     провеждане на подбор на персонал 

       
 

 
   

 


