СДРУЖЕНИЕ „НОВ ИЗБОР”

П Р О Т О К О Л
от дейността на комисия по избор на мултидисциплинарен екип по проект
“Подкрепа за независим живот”
Днес 01.06.2018 год., в 13,00 часа в залата за консултации на ЦНСТ гр. Дупница,
съгласно заповед №2 / 08.05.2018 г. се проведе заседание на комисия за избор на
мултидисциплинарен екип за изпълнение на дейностите по проект “Подкрепа за независим
живот” с бенефициент сдружение „Нов избор” и управляващ орган МТСП, договор
BG05M90P001-2.009-0004-C01 по процедура BG05M9OP001—2.009 „Открий ме” в състав:
Председател :
Красимира Йорданова Александрова – Ръководител проект
Членове:
1. Виолина Василева Лазова – Директор Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Дупница
2. Радостина Стефанова Китанова – социолог ЦНСТ гр. Бобов дол
3. Петя Атанасова Василева – специалист “Човешки ресурси”на сдружение „ Нов избор”гр.
Кресна
4. Мария Маринова Веселинова – ДТБ гр.Бобов дол
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Избор на ръководител екип като управител на социалните услуги, предоставени по
проекта
2. Избор на специалист на позиция експерт връзки с обществеността
По т. 1 от дневния ред е коментирано, че за позициата е определена г-жа Елена Иванова –
управител на сдружението- бенефициент, която е преминала през предварителна оценка от
УО когато е разглеждано проектното предложение и е представена нейна
автобиография.Съгласно правилата и нормативната база на ОПРЧР г-жа Елена Цанева
Иванова не подлежи на предварителен подбор и следва да бъде назначена по ТД съгласно
КТ.
По т. 2 от дневния ред комисията установи, че са постъпили един брой документи,
представени от Николай Цветанов Ангелов. Видно от представена автобиография г-н
Ангелов има висше филологическо образование и придобити допълнителни квалификации
в областта на социалната политика и закрила. Кандидатът е заемал различни отговорни
постове в Министерство на отбраната, МТСП, вкл. като ИД на АСП по времето когато се
създава нормативната основа на социалната закрила, закрила на детето, социалните услуги.
Комисията проведе събеседване с кандидата Николай Цветанов Ангелов. На кандидата бяха
поставени оценки от членовете на комисията въз основа на въпроси в изготвен формуляр
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към процедура за подбор .От събеседването стана ясно, че кандидатът има опит и като
журналист – бил е главен редактор на вестника на ГУСВ. Мотивацията на г-н Ангелов бе
аргументирана от него и високо оценена от комисията.
Въз основа на представени документи и проведено събеседване комисията одобри
кандидатурата на г-н Николай Цветанов Ангелов, който да бъде назначен на непълно
работно време на длъжността: експерт връзки с обществеността по проект ”Подкрепа за
независим живот”, договор BG05M90P001-2.009-0004-C01 по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.009 „Открий ме” по
ОПРЧР 2014-2020г.,с бенефициент Сдружение”Нов избор” гр. Кресна и Управляващ орган
Министерство на труда и социалната политика.

С това, комисията изчерпа дневния ред.
Приложение: 1 бр. формуляр с оценки на кандидата, поставени от всеки член на
Комисията
Комисията упълномощи Председателя да предаде протокола на Възложителя.
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