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Процедура BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 

“Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“  

Договор BG05M9OP001-2.105-0005-C01 „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна ” 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

в подбор по документи за заемане на длъжностите:  „Работник озеленяване“, и „Работник 

поддръжка“ в Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка 

на територии за обществено ползване в Община Трявна по проект „Подкрепа за уязвими лица 

от Община Трявна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 

2014-2020 г., Административен Договор за БФП  BG05M9OP001-2.105-0005-C01 по процедура  

BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 

 

Въз основа на Решение на Комисия назначена със Заповед № 245/19.04.2021г. на Кмета на 

община Трявна се изготви настоящият Списък на допуснатите до интервю кандидати, 

както следва: 

 

 

1. РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия на кандидата Заявление вх.№ 

1 Митко Стефанов Костадинов 3100-392/05.04.2021 

2 Ана Василева Добрева 3100-389/05.04.2021 

3 Зоя Людмилова Ангелова 3100-405/07.04.2021 

4 Йордан Николаев Йорданов  3100-398/07.04.2021 

5 Нела Тончева Иванова 3100-417/09.04.2021 

6 Денка Николова Русева 3100-420/09.04.2021 

7 Цветан Кънчев Русанов 3100-409/08.04.2021 
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2. РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА 

№ по 

ред 

Име, презиме и фамилия на кандидата Заявление вх.№ 

1 Паулина Иванова Миладинова 3100-385/02.04.2021 

2 Маргарита Христова Петкова 3100-381/01.04.2021 

3 Александър Величков Алексиев 3100-383/01.04.2021 

4 Румен  Димитров Златев 3100–399/07.04.2021 

5 Митко Славов  Малчев 3100-402/07.04.2021 

6 Добрин Иванов Антонов 3100-406/07.04.2021 

7 Митко Иванов Стоянов  3100-144/08.04.2021 

8 Мирослав Кънчев Минев 3100-437/12.04.2021  

9 Атанас Илиев Татев  3100-460/20.04.2021 

 

Дата на провеждане на интервюто – 21.04.2021г в зала №403 в сградата на общинска 

администрация, по следния начин: 

 за длъжността «Работник поддръжка» от 10:00 часа; 

 за длъжността «Работник озеленяване» от 10:30 часа. 

На всички кандидати, подали документи за една и съща длъжност ще бъдат зададени 

еднакви въпроси с цел установяване на степента на мотивация и умения на кандидата за 

изпълнение на длъжността „Работник озеленител“ и „Работник поддръжка. 

Оценяването на кандидатите се извършва след проведеното интервю, като всеки член 

на комисията поставя индивидуална оценка на кандидата, след което се изчислява 

средноаритметична оценка на всеки кандидат. Оценяването се извършва по  петобалната 

система от 1 до 5т. с точност 0,25.  

 

Председател на Комисията: ........................................ 

Марин Маринов 

Зам. кмет на Община Трявна 
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