ПРОТОКОЛ
№ 5/23.12.2016 г.
от заседание на Комисия за подбор на персонал
по проект BG05M9РO001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен
център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”
Съгласно Заповед № РД-1327/02.09.2016 г.на Кмета на община Долни чифлик,
Днес, 23.12.2016 г., Комисията за подбор на персонал на Общностен център за деца в риск
от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик проведе свое заседание в състав:
1. Катерина Костова – ръководител на проект
2. Тихомир Петров – юрисконсулт
3. Добринка Любенова – счетоводител на проекта
При подбора комисията приложи разработената за целта „Методика за подбор на персонал
по проект BG05M9OР001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен
център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, като
разгледа подадените от кандидатите документи и проведе интервюта с тях.
Събеседването с кандидатите се проведе по реда на постъпване на заявленията за всяка
обявена позиция. На всички кандидати по време на интервюто бяха зададени едни и същи
въпроси по длъжности, съгласно методиката за подбор на персонал. Членовете на комисията
попълниха за всеки кандидат индивидуален формуляр за оценка и оценката за всеки кандидат е
отразена като средноаритметична стойност от оценките на членовете на комисията.
I. Комисията за подбор подбра следните лица:
За дейност “Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и
настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейна консултация
и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители,
които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”
1. За позиция Социален работник - Андриан Петров Георгиев – 16 т.
Комисията за подбор препоръчва на Кмета на община Долни чифлик да сключи договори с
подбраните за съответните длъжности лица.
II. Списък с недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати
Одобрените кандидати следва да представят свиделство за съдимост и медицинско
свидетелство за работа в срок до 17.00 часа на 28.12.2016 г. в стая № 20 /Дирекция
„Инвестиционна политика“/ в сградата на община Долни чифлик. При непредставяне на
горепосочените документи няма да бъде сключен договор със съответното лице.
Присъствали:
1. Катерина Костова – Ръководител проект
2. Тихомир Петров – юрисконсулт
3. Добринка Любенова – счетоводител на проекта
гр. Долни чифлик
23.12.2016 г.
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