ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОБЩИНА ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
във вързка с провеждане на конкурс за избор на “двама социални работници" в община
Видин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
В 005М 90Р001 -2.002-0132-С01 „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. и подписано споразумение с рег.№ ВООЗ-11С01-41 от 11
декември 2015 г. между Агенцията за социално подпомагане София като Бенефициент и
Община Видин като Партньор, обявен със заповед № РД-02-11-1168 от 16.12.2015 г. на Кмета на
Община Видин.
Комисията, назначена със заповед № РД-02-11-.23/15.01.2016 г. на Кмета на община
Видин допуска до вгори етап-събеседване следните кандидати:
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ:

Входящ № на
заявлението
РР-01-П М -378/28.12.2015
г.
РР-01-ПМ-3 79/28.12.2015
г.
РЧР —ПГ-3/04.01.2016 г.
РЧР -П Г -4/05.01.2016 г.
РЧР -П Г -5/07.01.2016 г.
Р Ч Р —П Г-6/07.01.2016 г.
Р Ч Р -П Г -5 7 /1 1.01.2016 г.
РЧР -П Г -5 8 /1 1.01.2016 г.
РЧР —П Г-61/12.01.2016 г.
РЧ Р -П Г -63/15.01.2016 г
РЧР -П Г-64/15.01.2016 г.
РЧР -П Г -65/18.01.2016 г.

Име, презиме и фамилия на кандидата
Иван Петков Иванов
Вера Николаева Дечева - Ангелова
Красимира Стефанова Павлова
Миглена Миролюбова Вълкова
Пролетка Крумова Иванова
Красимира Георгиева Станкова
Николай Илиев Николов
Елеонора Огнянова Иванова
Анжела Параскевова Борисова
Лора Иванова Лозанова
Иванка Железанова Станкова
Соня Бойчева Младенова

С ъ беседван ето с доп усн ати те к ан ди дати за избор на „двам а соц и ал н и р аобтн и ц и ”
щ е се проведе на 25.01.2016 г. (п он едел н и к ) от 13:30 ч. в заседател н ата зала на
ш ести етаж в сградата на общ ин ск а адм и н истрац и я В идин, н аходищ а се на адрес:
гр. В идин пл. „Б д и н ц и ” № 2 .
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ:

Входящ № на
заявлението
Р Ч Р -П Г -3 1/08.01.2016 г.

Име, презиме и фамилия на кандидата
Дилян Иванов Борисов

Проект „Приемиме 2015" - ВС05М9ОР001-2.002-0132-СО1, финансиран от Оперативна програма ,,Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Мотиви:
не отговаря на
изискването, посочено в Раздел втори „Допускане до конкурс”
„забележка” на утвърдените със заповед № РД-02-11-14/13.01.2016 г. на Кмета на Община
Видин „Правила за провеждане на конкурс за избор на “двама социални работници“ в община
Видин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
В005М 90Р001 -2.002-0132-С01 „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. и подписано споразумение с рег.№ ВО03-ПС01-41 от 11
декември 2015 г. между Агенцията за социално подпомагане София като Бенефициент и
Община Видин като Партньор”.

Администратор Проект ^
и
Председател на комисията,
съгласно заповед
№ РД-02-11-23 от 15.01.2016 г.

Проект „Приемиме 2015" - ВС05М90Р001-2.002-0132-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

