
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

от 16.02.2016 г. 

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен секретар 

организация на Асоциация по В и К на обособената територия,  

обслужвана от „В и К” ООД Търговище 

 

 

Днес 16.02.2016 г. в пресцентъра на Областна администрация – Търговище, от 

09:00 часа до 09:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед 

№ВиК-02/15.02.2016 г. на Областния управител на област Търговище и Председател на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД Търговище, за 

допускане и недопускане на кандидатите за конкурса за длъжността Главен секретар 

организация на Асоциация по ВиК - Търговище. 

 

На заседанието присъстваха: 

Председател: Пламен Тодоров – Главен счетоводител на Асоциация по ВиК - 

Търговище.  

И членове:  

1.  Мара Величкова – Инженер водоснабдяване и канализация на Асоциация по 

ВиК - Търговище.  

2. Елина Драгиева - Главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС при Областна 

администрация - Търговище.  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпилите заявления и преценка дали са представени 

всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и 

специфичните изисквания, предвидени за заемане на длъжността Главен секретар 

организация на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД 

Търговище, определени със Заповед №ВиК-01/13.01.2016 г.  

2. Изготвяне на списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане 

на длъжността Главен секретар организация на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ООД Търговище. 

 

По т. 1 от дневния ред:  

Комисията констатира, че до 17:30 часа на 15.02.2016 г. няма постъпили 

заявления за участие в конкурса за длъжността Главен секретар организация на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД Търговище. 
 1 



По т. 2 от дневния ред:  

Предвид изложеното в т. 1 от дневния ред, няма основание Комисията да изготви 

списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Главен 

секретар организация на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ООД Търговище. 

 

С това днешният ред беше изчерпан и заседанието закрито. 

Приложение: досие на проведения конкурс.  

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед №ВиК-02 

от 15.02.2016 г. на г-н Светлин Бонев - Областния управител на област Търговище и 

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД 

Търговище. 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:  
     Пламен Тодоров: / П. / 

 
 
Членове на конкурсната комисия:  
                                                                Мара Величкова: / П. / 

                                                                Елина Драгиева: / П. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 16.02.2016 г. 
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