ПРОТОКОЛ
за
допуснати и недопуснати до етап „Интервю” кандидати за длъжността „Социален
работник” за Областен Екип по приемна грижа - Сливен
Днес, 23.10.2018г. в кабинет № 102 на община Сливен, се проведе заседание
на комисия, сформирана със Заповед № РД 15-2643/19.10.2018г. на Кмета на
община Сливен за извършване на подбор на кандидатите за длъжността
„Социален работник” – 1 /един/ брой за Областен екип по приемна грижа –
Сливен.
На заседанието присъстваха:
Председател: Пепа Димитрова-Чиликова - Заместник кмет „Хуманитарни
дейности” на Община Сливен
и членове:
1. Веселин Дяков - Началник отдел „Човешки ресурси”, община Сливен;
2. Мая Петрова - Старши експерт в Дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт”, община Сливен;
3. Тянка Динева - Старши юрисконсулт в „Регионална дирекция за
социално подпомагане” Сливен;
4. Стойка Колева - Главен социален работник, отдел „Закрила на детето” в
Дирекция „Социално подпомагане” Сливен.
І. Таблица за преценка на представените от кандидатите документи:
1. Документи изисквани от кандидатите за длъжността, съгласно
Обявлението:
• Писмено заявление за кандидатстване по образец.
• Автобиография по образец.
• Декларация по образец.
• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни
квалификации.
• Копие
от
документи,
удостоверяващи
продължителността
на
професионалния опит.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността, съгласно
Обявлението:
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен: „средно образование“;
• Професионална квалификация: хуманитарна;
• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила
на детето не по-малко от 3 (три) години.
Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

• Опит при изпълнение на проекти – предимство.
Специфични изисквания:
• Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
Име, презиме и
Представени ли
Удостоверяват
Основание за
фамилия на
са всички
ли представените недопускане до
кандидата
документи, които
документи
етап „Интервю”
се изискват
съответствие на
според
кандидата с
Обявлението
обявените
минимални и
специфични
изисквания за
длъжността
Кети Стефанова
Да
Не
1. Не са
Кашерова
представени
документи,
удостоверяващи
наличие на
професионален
опит в дейности
по закрила на
детето не помалко от 3 (три)
години, съгласно
Обявлението.
ІІ. Въз основа на преценката комисията реши:
1. Не се допуска до етап „Интервю” следния кандидат:
➢ Кети Стефанова Кашерова
Комисия:
Председател:
Пепа Димитрова-Чиликова
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Членове:
Веселин Дяков
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Мая Петрова
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Тянка Динева
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Стойка Колева
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