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 12.07.2018 год., в 8,00 часа в залата за консултации на ЦНСТ гр. Дупница,
съгласно заповед №2 / 08.05.2018 г. се проведе събеседване с допуснатите кандидати от
комисията 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:

1.
2.
3.
4.

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. Провеждане на събеседване с кандидатите за членове на мултидисциплинарен екип
2. Решение на комисията и предложения към Бенефициента – сдр. „Нов избор― за
назначаване на трудови и граждански договори.

По т. 1 от дневния ред бе проведено интервю с всичките 17 кандидати, допуснати и явили се
на събеседването. То се проведе по предварително изготвен график по часове с всеки един
от кандидатите, като комисията отрази резултатите във формуляр за оценка. Представянето
на кандидатите като цяло показват, че са заявили желание за участие в проекта специалисти
с висока мотивация и подходящи образование и квалификация. не всички кандидати могат
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да бъдат назначени с работно време, отговарящо на проектираното такова. Между
кандидатите няма безработни лица, без основен трудов договор. Общият брой точки от
формулярите за оценка на всеки един от кандидатите, подредени в низходящ ред са както
следва:
Г-жа Мариета Василева Даракчиева- Спасова – позиция психолог – 38 точки; Може да
работи с непълно работно време от 4ч.
Г-жа Олга Неделчева Михалчева – позиция социален работник – 38 точки; Може да работи с
непълно работно време от 4ч.
Г-жа Димитрина Иванова Николова – позиция технически организатор обучения и групи по
интереси – 38 точки; Може да работи с непълно работно време от 4ч.
Г-жа Маргарита Недева Стоянова – позиция социален мениджър – 38 точки; Кандидатства
за позиция, която е предвидена за граждански договор.
Г-н Борислав Иванов Стамболийски – позиция експерт мотивационна подкрепа – 38 точки;
Кандидатства за позиция, която е предвидена за граждански договор.
Г-жа Велислава Стефанова Пандова – позиция логопед – 38 точки; Може да работи с
непълно работно време от 4ч.
Г-жа Стефани Валериева Драгова – позиция психолог – 38 точки; Може да работи с непълно
работно време от 4ч.
Г-жа Радостина Йорданова Сакаджийска – позиция социален работник – 37 точки; Може да
работи с непълно работно време от 4ч.
Г-жа Гергана Боянова Симова-позиция кинезитерапевт – 37 точки; Може да работи с
непълно работно време от 2ч.
Г-н Антон Юлиев Петров – позиция кинезитерапевт – 37 точки; Може да работи с непълно
работно време от 2ч. до 4 ч.
Г-н Иван Николов Иванов – позиция кукловод – 37 точки;
Г-н Венцислав Йорданов Стоянов – позиция социален педагог – 37 точки; Може да работи с
непълно работно време от 4ч.
Г-жа Весела Иванова Арнаудова – позиция кинезитерапевт -37 точки; Може да работи с
непълно работно време от 2ч.
Г-н Радослав Димитров Новаков – позиция хореограф-педагог – 36 точки; Кандидатства за
позиция, която е предвидена за граждански договор.
Г-жа Даниела Бориславова Шатева - позиция експерт професионално ориентиране – 36
точки; Може да работи с непълно работно време от 2ч.
Г-жа Елена Тодорова Пандова – позиция медицинска сестра – 35 точки;
Г-жа Петя Атанасова Василева – позиция експерт, професионално ориентиране – 34 точки;
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Г-жа Петя Атанасова Василева, кандидат за позиция експерт професионално ориентиране
получи по-малък брой точки от останалите кандидати, тъй като не е направила самооценка,
защото е в конфликт на интереси като член на комисията.
По т.2 от дневния ред комисията установи, че кандидатите за позицията социален работник
са двама - г-жа Олга Неделчева Михалчева и г-жа Радостина Йорданова Сакаджийска. Тъй
като и двете кандидатки са в трудови правоотношения с други работодатели, комисията
излезе с решение да предложи на бенефициента – Сдр. „Нов избор― да сключи договори и с
двете на непълно работно време на 4 часа, изхождайки от доброто им представяне по време
на интервюто. Това е възможно, защото в проектното предложение е одобрен щат за
социален работник на 8 часа дневно. Комисията предлага договорите им да бъдат сключени
от 01.08.2018г. за 12 месеца.
За позицията медицинска сестра комисията предлага да бъде сключен договор с кандидата
Елена Тодорова Пандова на непълно работно време на 2 часа дневно за 5 месеца, считано от
01.08.2018г.
Предложението на комисията относно позицията психолог е да бъдат сключени трудови
договори с кандидатите - Мариета Василева Даракчиева- Спасова и Стефани Валериева
Драгова на 4 часов работен ден за 5 месеца, считано от 01.08.2018г.
Относно заемането на позицията логопед, с оглед доброто представяне по време на
събеседването, комисията предлага на Бенефициента – Сдр. „Нов избор― да сключи трудов
договор с Велислава Стефанова Пандова на непълно работно време за 5 месеца, считано от
01.08.2018г.
Съобразно общият брой точки получил кандидата за позиция технически организатор
обучения и групи по интереси – Димитрина Иванова Николова, комисията предлага да бъде
сключен трудов договор със същата на непълно работно време от 4 часа дневно за 12
месеца, считано от 01.08.2018г.
Кандидатите за позиция експерт професионално ориентиране са две - Даниела Бориславова
Шатева и Петя Атанасова Василева. От събеседването комисията установи, че и двете
кандидатки са силно мотивирани и желаят да участват в мултидисциплинарния екип по
проекта, но нямат възможност и не желаят непълно работно време от 4ч., съгласни са на 2ч.
дневна заетост. Комисията предлага на Бенефициента да сключи трудови договори и с двете
на по 2 часа дневно за 7 месеца, считано от 01.08.2018г.
Изхождайки от доброто представяне по време на събеседването и общия брой точки,
комисията предлага за позиция социален педагог да бъде сключен трудов договор с
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Венцислав Йорданов Стоянов на непълно работно време за 12 месеца, считано от
01.08.2018г.
За позицията кинезитерапевт до събеседване бяха допуснати трима кандидати - Гергана
Боянова Симова, Антон Юлиев Петров и Весела Иванова Арнаудова. Съгласно проектното
предложение комисията предлага Гергана Симова и Весела Арнаудова да извършат оценка
на потребностите и участват в изготвяне на индивидуалните програми за личностно
развитие с дневна заетост от 2 ч. за срок от 01.08.2018г. -31.12.2018г., а Антон Юлиев
Петров да бъде назначен за срок от 01.01.2019г.- 31.07.2019г.
Всички лица, с които предстои да бъдат сключени трудови договори следва да представят
медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост, които не са били изисквани на етап
кандидатстване.
Комисията предлага на Бенефициента – Сдр. „Нов избор― да сключи граждански договори
със следните кандидати за следните позиции:
Борислав Иванов Стамболийски – позиция експерт мотивационна подкрепа;
Маргарита Недева Стоянова – позиция социален мениджър
Иван Николов Иванов – позиция кукловод
Радослав Димитров Новаков – позиция хореограф-педагог
Настоящият протокол следва да бъде публикуван в сайта на проекта.
С това, комисията изчерпа дневния ред и приключи работа в 17:00 часа.
КОМИСИЯ
Председател:.................
/Красимира Александрова/
1....................................
/В.Лазова /

2..............................
/Р. Китанова/

3. .....................................
/П. Василева/

4. ………………….
/ М. Веселинова /

Предаден на : …………………………
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