АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ
№ РД-02-11-1638 от 26.10.2016г.
Във връзка с резултати, отразени в протокол №1 от 20.10.2016г. - първи етап-допускане
на кандидатите и протокол №2 от 24.10.2016г. - втори етап–събеседване с кандидатите, проведен
на 24.10.2016г.) от комисия, назначена със заповед № РД-02-11-1563 от 17.10.2016 г. на инж.
Огнян Ценков, Кмет на Община Видин за избор на:
- 1 (един) бр. Началник на Областния екип по приемна грижа и на 6 (шестима) социални
работници, от които:
- 2 (два) бр. с работно място Видин - за община Видин;
- 1 (един) бр. изнесено работно място в Ново село - за общините Брегово и Ново село
- 1 (един) брой – изнесено работно място в община Кула за общините Грамада и Кула;
- 1 (един) бр. с работно място Белоградчик за общините Белоградчик и Чупрене
- 1 (един) бр. изнесено работно място в община Димово за общините Димово, Макреш и
Ружинци в изпълнение на дейностите по проект „Приеми ме 2015”, съгласно подписан Анекс с
рег.№ BG-03-ПС01-0015 от 01.09.2016г. към Споразумение с рег. №

BG03-ПС01-41 от 11

декември 2015 г. между Агенция за социално подпомагане като бенефициент и община Видин
като партньор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015” на

Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ (2014-2020 г.) и въвеждането на нов областен модел на управление и
предоставяне на услугата „приемна грижа,
ОБЯВЯВАМ
класирането на участниците, както следва:
ЗА ПОЗИЦИЯТА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТНИЯ ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

I.

№

Кандидати

Резултат от интервюто в точки

1.

Пролетка Крумова Иванова

100 (сто)

2.

Елена Валериева Маринова

90 (деветдесет)

3.

Николай Илиев Николов

89 (осемдесет и девет)

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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ЗА ПОЗИЦИЯТА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ В ОБЛАСТНИЯ ЕКИП ПО
ПРИЕМНА ГРИЖА

II.

1. работно място Видин - за община Видин
№

Кандидати

Резултат от интервюто в точки

1.

Красимира Георгиева Станкова

100 (сто)

2.

Пролетка Крумова Иванова

95 (деветдесет и пет)

3.

Николай Илиев Николов

94 (деветдесет и четири)

2. изнесено работно място в Ново село - за общините Брегово и Ново село
№

Кандидати

Резултат от интервюто в точки

1.

Милена Вълчева Митева

92 (деветдесет и две)

2.

Елена Валериева Маринова

89 (осемдесет и девет)

3.

Албена Якова Ангелова

85 (осемдесет и пет)

3.изнесено работно място в община Кула за общините Грамада и Кула
№
1.

Кандидати

Резултат от интервюто в точки

Цветелина Филимонова Велкова

82 (осемдесет и две)

4.работно място Белоградчик за общините Белоградчик и Чупрене
№
1.

Кандидати

Резултат от интервюто в точки

Зорница Венциславова Маринова

94 (деветдесет и четири)

5.изнесено работно място в община Димово за общините Димово, Макреш и
Ружинци
№
1.

Кандидати
Биляна Ценова Илиева

Резултат от интервюто в точки
70 (седемдесет)
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За обявената 1 (една) позиция, класирана да заеме длъжността „Началник на областния
екип по приемна грижа” е: Пролетка Крумова Иванова.
За обявените 2 (две) позиции с работно място Видин - за община Видин, класирани
да заемат длъжността „Социални работници в областния екип по приемна грижа” са:
1. Красимира Георгиева Станкова
2. Николай Илиев Николов
За обявената 1 (една) позиция с изнесено работно място в Ново село - за общините
Брегово и Ново село, класирана да заеме длъжността „Социален работник в областния екип
по приемна грижа” е: Милена Вълчева Митева.
За обявената 1 (една) позиция с изнесено работно място в община Кула за общините
Грамада и Кула, класирана да заеме длъжността „Социален работник в областния екип по
приемна грижа” е: Цветелина Филимонова Велкова .
За обявената 1 (една) позиция работно място Белоградчик за общините Белоградчик
и Чупрене, класирана да заеме длъжността „Социален работник в областния екип по приемна
грижа” е: Зорница Венциславова Маринова.
За обявената 1 (една) позиция изнесено работно място в община Димово за общините
Димово, Макреш и Ружинци, класирана да заеме длъжността „Социален работник в областния
екип по приемна грижа” е: Биляна Ценова Илиева.

Решението да се публикува на официалната интернет-страница на община Видин.
Решението да се изпрати на всички участници в конкурса.

инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ /п/
Кмет на община Видин
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