
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 

грижа +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

 

ОБЩИНА  СТРАЛДЖА ,  ОБЛАСТ   ЯМБОЛ  

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

 

Списък на одобрени кандидати за обявени позиции по проектно предложение 

BG05M9OP001-6.002-0162 с наименование „Патронажна грижа + Община Стралджа“ по 

Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +" по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 след извършен подбор 

За длъжност: 

 диспечер/координатор на услугите 

 
 

№ 

   

 ВХ.№,ДАТА 

               

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ 

ПОЗИЦИЯ ЗА КОЯТО 

СЕ КАНДИДАТСТВА 

РЕЗУЛТАТ ОТ 

РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА 

 

1. 

ПП-

42/20.05.2021г. 

С.П. Координатор/Диспечер 

на услугата 

Отговаря на 

посочените 

изисквания и 

притежава 

необходимите 

квалификации. 

 

 

          За длъжност: 

 шофьор 

 
 

№ 

    

ВХ.№,ДАТА 

               

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ 

ПОЗИЦИЯ ЗА 

КОЯТО СЕ 

КАНДИДАТСТВА 

РЕЗУЛТАТ ОТ 

РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА 

  

1. 

ПП-

47/20.05.2021г. 

Б. Т. Шофьор 

 

Отговаря на 

посочените 

изисквания и 

притежава 

необходимите 

квалификации 

и степен на 

образование. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 

грижа +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

 

ОБЩИНА  СТРАЛДЖА ,  ОБЛАСТ   ЯМБОЛ  

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

        За длъжност: 

 работник в област здравни грижи 
 

 
 

№ 

    

ВХ.№,ДАТА 

        

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ 

ПОЗИЦИЯ ЗА 

КОЯТО СЕ 

КАНДИДАТСТВА 

РЕЗУЛТАТ ОТ 

РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА 

 

1. 

ПП-

42/20.05.2021г. 

Н. Д. Работник в 

област„Здравни 

грижи“ 

Отговаря на 

посочените 

изисквания и 

притежава 

необходимите 

квалификации и 

степен на 

образование има 

дългогодишен 

професионален 

опит в сферата на 

здравеопазването. 

 

2.  

ПП-

44/20.05.2021г.. 

М. Б. Работник в 

област „Здравни 

грижи“ 

Отговаря на 

посочените 

изисквания и 

притежава 

необходимите 

квалификации и 

степен на 

образование има 

дългогодишен 

професионален 

опит в сферата на 

здравеопазването. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 

грижа +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

 

ОБЩИНА  СТРАЛДЖА ,  ОБЛАСТ   ЯМБОЛ  

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

 

За длъжност: 

 работник в област социалните дейност 

 

 

 
 

№ 

   

 ВХ.№,ДАТА 

               

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ 

ПОЗИЦИЯ ЗА 

КОЯТО СЕ 

КАНДИДАТСТВА 

РЕЗУЛТАТ ОТ 

РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА 

   1. ПП-

45/20.05.2021г. 

М.  Г. Работник в 

област“Социални 

дейности“ 

Отговаря на 

посочените 

изисквания и 

притежава 

необходимите 

квалификации 

и степен на 

образование 

 2. ПП-

46/20.05.2021г. 

Г. Ж. Работник в 

област“Социални 

дейности“ 

Отговаря на 

посочените 

изисквания и 

притежава 

необходимите 

квалификации 

и степен на 

образование 

 3. ПП-

48/20.05.2021г. 
К. Т. Работник в 

област“Социални 

дейности“ 

Отговаря на 

посочените 

изисквания и 

притежава 

необходимите 

квалификации 

и степен на 

образование 

 

Заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент 2016/679   


