ОБЩИНА СЛИВЕН

УТВЪРДИЛ:
ПЕПА ДИМИТРОВА – ЧИЛИКОВА
Заместник кмет„Хуманитарни дейности”
/Съгласно Заповед № РД15-182/01.02.2021г./

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията за провеждане на подбор
Днес 17.08.2021г. в зала „Май“ в сградата на Общината се проведе втори етап-събеседване с кандидатите за
социален асистент за социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Събеседването се проведе от Комисия назначена
съгласно Заповед № РД 15-271 от 12.02.2021 г. на Кмета на Община Сливен. При работата си комисията се ръководи от
Процедурата за подбор на персонал по услугата, като оцени кандидатите съгласно „Формуляра за индивидуална оценка
от събеседването“ приложение от утвърдената „Процедурата за подбор на персонал за предоставяне на социалната
услуга „Асистентска подкрепа“.
Таблица за резултатите на кандидатите получени след провеждане на интервю:
Резултат от интервюто
№

Име, презиме и фамилия на кандидата за длъжността „социален асистент”
/точки/

1

Пенка Петкова Русева

15

2

Мария Стамова Стамова

10

3

Парушка Стефанова Кисьова

12

4

Русанка Димитрова Грънчарова

15

5

Цонка Иванова Стефанова

15

6

Ива Цветелинова Иванова

12

7

Генка Димитрова Димова

9

Кандидатите се оценяват последните критерии:
Мотивация за работа;
Комуникативнос, инициативност,умения за общуване, работа в
екип;
Позитивна нагласа за работа с потребителите на услугата и
техните близки;
Професионален опит и опит в сходни дейности;
Нагласа за спазване на трудова дисциплина и работно време;
Скала от 0 до 3, като оценка 3 се поставя за отличен отговор , оценка 2 се поставя за много добър отговор,
оценка 1 се поставя за приемлив отговор и оценка 0 се поставя за незадоволителен отговор.
Максималният общ брой точки за всеки кандидат е 15 точки. Допустим минимален брой точки за оценка от
събеседване е 5 точки. Кандидати, получили общ брой точки по-малко от 5 не се одобряват за длъжността.

Председател:
Пепа Димитрова- Чиликова – заместник - кмет „Хуманитарни дейности“…………………..
Членове:
1. Здравка Катилеева – главен експерт в Дирекция„СДЗС“……………………………………
2. Анастасия Петкова – старши експерт в отдел „Човешки ресурси“…………………………
3. Стела Йорданова – старши експерт в Дирекция „СДЗС“ …………………………………...
4. Елеонора Мавродиева – юрисконсулт в отдел ПНО…………………………………………

