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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 На 20.01.2016г. комисията за оценка и подбор на кандидатите за обслужващ и 

специализиран персонал към „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен 

социален патронаж в Община Малко Търново, определена със Заповед № 

31/18.01.2016г.,  на Кмета на Община Малко Търново, по проект „Подкрепа за 

независимост и социална интеграция на възрастните и хората с увреждания на 

територията на община Малко Търново“, с договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05M9OP001-2.002-0044-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ се събра за провеждане на събеседване с кандидатите, 

изявили желание да работят към „Звено за услуги в домашна среда“. 

 На лице е кворум. Присъстват всички членове на комисията: 

Председател – Гергана Петрова Димитрова – Секретар на Община Малко Търново 

и Членовете: 

1.Ирина Михайлова Апостолова – Директор на Дирекция «Социални дейности, услуги 

и здравеопазване» и Ръководител на проекта  

2.Златина Лазарова Иванова – Финансов контрольор  и Счетоводител на проекта. 

3.Теодора Тодорова Казанева – Социален работник към «Дневен център за възрастни 

хора с увреждания»  гр. Малко Търново и Технически сътрудник по проекта; 

  

    Комисията проведе събеседване с кандидатите за работа съгласно Методиката 

за подбор на кандидатите за персонал към „Звено за услуги в домашна среда“ по 

Проект „Подкрепа за независимост и социална интеграция на възрастните и хората с 

увреждания   на територията на община Малко Търново“, с договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0044-C001 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ с всички кандидати и проучи 

тяхната мотивация, професионална квалификация и готовност за работа, използвайки 

Приложение № 3 – Въпроси за полустуктурирано събеседване с кандидатите, заявили 

желание да работят в „Звено за услуги в домашна среда“. 

 Проведено беше интервю с 25 кандидати за персонал. По време на интервюто се 

оценяваха интелектуалните способности, професионалните умения и личните качества 

на кандидатите. На събеседването не се явиха:  Милана Димитрова Василева и Даниела 

Тодорова Ямакова. 
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 Всеки член на комисията попълни формуляр за събеседване (Приложение 5) от 

Методиката за подбор на кандидатите за персонал към „Звено за услуги в домашна 

среда“.  

След проведеното заседание комисията обобщи данните в таблица (Приложение 4), 

неразделна част от настоящия протокол. 

В резултат на проведената конкурсна процедура комисията класира кандидатите по 

низходящ, както следва: 

 

№ 

 

Име, фамилия Крайна оценка / точки   

1 Видка Тодорова Тодорова 20 

2 Калина Георгиева Бъклева 19 

3 Златка Кралева Димитрова  19 

4 Ганка Радкова Бойчева 19 

5 Рубинка Маринова Балканска 17 

6 Райко Недялков Райчев 16 

7 Живка Атанасова Иванова 15 

8 Мария Кънчева Кукоркова 15 

9 Ирина Борисова Асенова 15 

10 Величка Стефанова Филчева 14 

11 Тонка Борисова Барамукова 14 

12 Мария Илиева Губакова 13 

13 Ана Илиева Иванова 13 

14 Атанаска Господинова Господинова 11 

15 Петко Стоянов Джимертов 11 

16 Филка Янкова Иванова 11 

17 Василка Маринова Дундева 10 

18 Тодор Георгиев Стойчев 9 

19 Фана Михайлова Иванова 9 

20 Анна Иванова Иванова 8 

21 Богдан Мишев Богданов 8 

22 Ася Кольова Христова 8 

23 Митка Атанасова Ончева 7 

24 Златка Манолова Манолова 6 

25 Димка Асенова Йорданова 6 

26 Даниела Тодорова Ямакова 3 

27 Милана Димитрова Василева 3 

 

На основание получените резултати,  Комисията за оценка и подбор на 

кандидатите за обслужващ и специализиран персонал  към „Звено за услуги в домашна 

среда“ по Проект „Подкрепа за независимост и социална интеграция на възрастните и 

хората с увреждания   на територията на община Малко Търново“, с договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0044-C001 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, одобрява и класира 

кандидатите  с пореден номер от 1 до 17. 

Кандидати получили по-малко от 10 точки се считат за неподходящи да работят в 

„Звено за услуги в домашна среда”. Тяхното наемане и включване може да стане само 

по изключение, на основание на убедителна аргументация и при пълното единодушие 

на всички членове на комисията по подбор. 

Председателят на конкурсната комисия възложи на Г-жа Теодора Казанева да 

подготви и изпрати уведомителни писма за решението на конкурсната комисия, до 

всички участници. 

 

Комисията приключи своята работа  в 14.00 часа . 

Настоящият протокол да се обяви на информационното табло на Община Малко 

Търново и да се публикува на електронната страница на Община Малко Търново в 

Internet – www.malkotarnovo.org/. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      ...................../п/.......................... 
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