
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0136-C01 

“Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи 

в община Ардино чрез социално предприемачество” 
 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

 

С П И С Ъ К  
на одобрените кандидати за включване в заетост по проект „Подкрепа за социално 

включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално 

предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01  

за длъжността „Помощник, кухня” 

 

 

  В изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално 

включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд и във връзка с постъпило заявление за отказ от Кадрия Мехмедалиева 

Дуралиева, комисията променя списъка на одобрените кандидати, както следва: 

   

   „Помощник, кухня”: 

1. Нерхан Рамаданова Али 

2. Халиме Рамаданова Юмерова 

3. Гюлдане Салимехмед Ахмед 

4. Биргюл Турсун Хасан 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 



 

 

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0136-C01 

“Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи 

в община Ардино чрез социално предприемачество” 
 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
 

 

 

С П И С Ъ К  
на резервните кандидати за включване в заетост по проект „Подкрепа за социално 

включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално 

предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01  

за длъжността „Помощник, кухня” 

 

 

  В изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално 

включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд и във връзка с постъпило заявление за отказ от Кадрия Мехмедалиева 

Дуралиева, комисията променя списъка на резервните лица, както следва: 

   

   „Помощник, кухня”: 

1. Малина Чочева Янева 

2. Бистра Жекова Минчева 

3. Фанка Миткова Хаджиева 

  
 


