
ПРОТОКОЛ №1 
от 23.03.2016 г. 

 
за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 
За длъжността Главен секретар организация на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище 
1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 
2. Изискани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:  
2.1. заявление за участие в конкурс (по образец). 
2.2. автобиография - CV формат. 
2.3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. 
2.4. копия от документ за придобита юридическа правоспособност. 
2.5. копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация. 
3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата. 
Минималните изисквания, които са посочени в обявата, на които трябва да отговаря 
кандидата за длъжността Главен секретар организация, за да бъде допуснат до 
конкурса: 
3.1. Образование: висше, специалност: „Право”. 
3.2. Минимална образователна степен: магистър. 
3.3. Юридическа правоспособност. 
3.4. Професионален опит: не се изисква.  
№ по ред Име, презиме и фамилия 

на кандидата 
Представени ли 
са всички 
документи, които 
се изискват 
според обявата 

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

Основание за 
недопускане 

1.  Ана Живкова Петрова 
 

Да Да Няма 

4. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:  
а) Допуска до конкурс за длъжността Главен секретар организация следните кандидати: 
1. Ана Живкова Петрова  
Допуснатият кандидат трябва да се яви на 05.04.2016 г. от 10:00 часа в сградата на 
Областна администрация – Търговище, гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” №2 за 
решаване на тест, свързан с изпълнението на длъжността: Главен секретар 
организация.  
б) Не допуска до конкурс за длъжността Главен секретар организация следните 
кандидати: 
1. Няма кандидати, които да не се допускат до конкурса за длъжността Главен секретар 
организация.  
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед №ВиК-08 от 
21.03.2016 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Търговище. 
 
 
Председател: Пламен Тодоров                                                                         / П. / 

                                                                                                                    /подпис/ 

И членове: 1. Мара Величкова                                                                        / П. / 

                                                                                                                    /подпис/ 

2. Елина Драгиева                                                                                          / П. / 

                                                                                                                    /подпис/ 

Дата: 23.03.2016 г. 
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