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Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю 

 

Във връзка с изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на интегрирани социално-

здравни услуги в общността“   по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки  и 

по-успешни в Община Смолян”, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-

икономическа интеграция  на уязвими групи. Интегрирани мерки  за подобряване 
достъпа до образование - Компонент 2“, финансиран по Оперативни  програми „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР)  и „Наука образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР) публикуваме настоящия списък за допуснати и 

недопуснати кандидати до явяване на интервю, за следните длъжности: 

• Ръководител на услугата  
• Медицинска сестра 
• Психолог 
• Логопед 

• Здравен медиатор 

• Социален работник 

 

Въз основа на направената преценка, комисията за подбор, назначена с Заповед РД-

0987/03.10.2022 г. допуска до интервю, следните кандидати: 

 

За позиция Ръководител на услугата 

1. Румяна Хаджиева 
 

За позиция Медицинска сестра 

1. Радина Гайдарова 
2. Любка Бадева 

 

За позиция Психолог -  няма кандидати 

За позиция Логопед 

1. Доника Селенова 
2. Соня Четрафилова 

 

За позиция Здравен медиатор -  няма допуснати кандидати 

 

За позиция Социален работник 

1. Радина Гайдарова 
2. Марияна Терзийска 
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3. Станка Пенева 
4. Мария Дамянова 
5. Магдалена Боюклиева 
6. Таня Фъзлова 
7. Милена Кременарова 
8. Даниела Карамфилова 
9. Венета Заимова 

 

Недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати: 

За позиция Медицинска сестра 

1. Йорданка Николова 
 

За позиция Логопед 

1. Мария Маламова-Ташкова 
 

За позиция Здравен медиатор 

1. Таня Фъзлова 
 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 13.10.2022 г. в зала №247 

в Община Смолян 

 

 

 

 

МАРИН ЗАХАРИЕВ 

Председател на комисията 

   


