
                                      ОБЩИНА СТРАЖИЦА 
                                                                      

 

Проект BG05M9OP001-2.004-0003 „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица” финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз. 

 
 
 

Списък на оценени и класирани кандидати  
за Ръководител на центъра, шофьор, хигиенист, педиатър, социален работник, психолог, 

специален педагог, медицинска сестра, медиатор, педагог, медиатор/помощник 
възпитател  по проект „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА 

СТРАЖИЦА”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" 

 
 

 Класиране на оценените кандидати: 
 

1. Ръководител на центъра 
№ Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Клара Георгиева Трифонова 26,67 
2 Светла Илиева Панева 26,33 

 
2. Шофьор 

№ Име, презиме и фамилия на 
кандидата 

Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Тодор Димитров Тодоров 25,00 
 
3. Хигиенист 

№ Име, презиме и фамилия на 
кандидата 

Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Таня Ненкова Ненкова 21,67 
2 Въскресийка Рашкова Андреева 16,67 

 
4. Педиатър 

№ Име, презиме и фамилия на 
кандидата 

Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Стефка Илиева Ламбева 27,33 
 

5. Социален работник 
№ Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Дилян Стефанаво Братованов 27,00 
2 Галина Йорданова Тодорова 26,33 

 
6. Психолог 

№ Име, презиме и фамилия на 
кандидата 

Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Петя Маринова Караиванова 28,33 
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7. Специален педагог 
№ Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Мария Кръстева Павлова 29,00 
2 Дилян Стефанов Братованов 23,00 

 
8. Медицинска сестра 

№ Име, презиме и фамилия на 
кандидата 

Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Павлина Данчева Добрева 25,33 
 

9. Медиатор 
№ Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Дарина Атанасова Христова 27,33 
2 Димитринка Кръстева Цонева 18,67 
3 Габриела Хубанова Иванова 16,67 
4 Христина Маринова Ненова 14,00 

 
10. Педагог 

№ Име, презиме и фамилия на 
кандидата 

Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Пролетинка Дянкова Семова 27,33 
2 Биляна Иванова Терзиева 25,67 

 
11. Медиатор/помощник възпитател 

№ Име, презиме и фамилия на 
кандидата 

Оценка от проведен подбор 
по точкова система 

1 Цветелина Добромирова Миладинова 21,67 
2 Христина Маринова Ненова 18,00 

 
Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1-во място в списъка с оценени и класирани 

кандидати за заемане на длъжностите: Ръководител на центъра, шофьор, хигиенист, педиатър, 
социален работник, психолог, специален педагог, медицинска сестра. 

  За длъжностите медиатор, педагог, медиатор/помощник възпитател трудов договор се 
сключва с първите двама класирани кандидати.  

В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок, 
договор се предлага на кандидата, следващ в списъка с оценените и класирани кандидати. 
 


