КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
гр. Сливен, общ. Сливен, кв. „Българка” N-66, тел. 044/667257 – Директор
E-mail: ksuds_tsop.sliven@abv.bg

П Р О Т О К О Л №1
за
допуснати и недопуснати до етап „Интервю” кандидати за длъжностите „Социален
работник“, „Социален сътрудник с насоченост към образованието“, “Социален
сътрудник с насоченост към здравеопазването“ по Проект на UNICEF „Европейска
гаранция за детето“,
Днес, 12.04.2021г. в КСУДС гр. Сливен, се проведе заседание на комисия,
сформирана със Заповед № 063/09.04.2021г. на Директор на КСУДС гр. Сливен за
извършване на подбор на кандидатите по проект на UNICEF „Европейска гаранция
за детето“,
„Социален работник-“1 /един/ брой,
„Социален сътрудник с насоченост към образованието“ 1 бр.
„Социален сътрудник с насоченост към здравеопазването“ 1 бр.
На заседанието присъстваха:
Председател: Пепа Димитрова-Чиликова - Заместник кмет „Хуманитарни дейности”
на Община Сливен, ръководител по проекта;
членове: 1. Миглена Николова– Директор КСУДС гр. Сливен
2. Светослава Бонева-Иванова–Ръководител екип КСУДС;
3. Галина Петрова—счетоводител по проекта;
4. Елка Налбантова – Експрет „Закрила на детето“ към UNICEF „Европейска
гаранция за детето“,

5. Майя Грозданова - Регионален координатор за областите Сливен и Стара

Загора, към UNICEF „Европейска гаранция за детето“,

1. Списък на кандидатите за длъжност „Социален работник”:
Име, презиме и
Представени ли са
Удостоверяват ли
фамилия на
всички
представените документи
кандидата
документи, които съответствие на кандидата с
се изискват
обявените минимални и
според
специфични изисквания за
Обявлението
длъжността
1. Диана
Да
Да
Иванова
Николова
2. Наталия
Да
Да
Красенова
Чилова
3. Силвия
Да
Да
Тодорова
Тодорова

Основание
за
недопускане
до етап
„Интервю”

Въз основа на преценка комисията реши:
А) Допуска до етап „Интервю” следния кандидат:
1. Диана Иванова Николова
2. Наталия Красенова Чилова
3. Силвия Тодорова Тодорова
Б) Недопуснати няма
4. Списък на кандидатите за длъжност „Социален сътрудник с насоченост към
образованието”:
Име, презиме и
Представени ли са
Удостоверяват ли
Основание за
фамилия на
всички документи, представените документи недопускане до
кандидата
които се изискват
съответствие на
етап „Интервю”
според
кандидата с обявените
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Обявлението

1.Силвия Тодорова
Тодорова
2. Ваня Вълкова
Славова-Бонева

Да
Да

минимални и специфични
изисквания за
длъжността
Да
Да

Въз основа на преценка комисията реши:
А) Допуска до етап „Интервю” следния кандидат:
1. Силвия Тодорова Тодорова
2. Ваня Вълкова Славова-Бонева
Б) Недопуснати няма
5. Списък на кандидатите за длъжност „Социален сътрудник с насоченост към
здравеопазването”:
Име, презиме и
фамилия на
кандидата

1. Ваня
Вълкова
СлавоваБонева

Представени ли са
всички документи,
които се изискват
според
Обявлението
Да

Удостоверяват ли
представените документи
съответствие на кандидата
с обявените минимални и
специфични изисквания за
длъжността
Да

Основание
за
недопускане
до етап
„Интервю”

Въз основа на преценка комисията реши:
А) Допуска до етап „Интервю” следния кандидат:
1. Ваня Вълкова Славова-Бонева
Б) Недопуснати няма
Допуснатите кандидати до етап „Интервю” следва да се явят на 13.04.2021г.,
от 13.30 часа в КСУДС гр. Сливен за провеждане на интервю.
Комисия:
Председател:
Пепа Димитрова-Чиликова
Членове:
Миглена Николова
Светослава Бонева -Иванова
Галина Петрова
Елка Налбантова
Майя Грозданова
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