
ПРОТОКОЛ №3 

от 05.04.2016 г. 

 

проведен конкурс за длъжността Главен секретар организация  

на Асоциация по ВиК на обособената територия,  

обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище 

 

Днес, 05 април 2016 г. в пресцентъра на Областна администрация – Търговище, 

от 14:30 часа до 15:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед 

№ВиК-08/21.03.2016 г. на Областния управител на област Търговище и Председател на 

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

за провеждане на конкурс и класиране на кандидатите за длъжността Главен секретар 

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

гр. 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. Окончателно класиране на кандидатите за длъжността Главен секретар 

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

гр. Търговище. 

2. Изготвяне на предложение до органа по назначаване за длъжността Главен 

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

„ВиК” ООД гр. Търговище. 

 

По т. 1 от дневния ред:  

Допуснатия кандидат Ана Живкова Петрова се яви на първият етап – решаване 

на тест, където достигна резултат от 20 точки, съгласно приетия регламент от 

конкурсната комисия, като минималният резултат, при който кандидатът да се счита за 

успешно издържал теста да е 15 точки. 
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След проведеното интервю, комисията оцени окончателно кандидата, като 

крайна оценка от проведения конкурс е 125 точки.  

 

По т. 2 от дневния ред:  

Комисията предлага на Областния управител на област Търговище и Председател 

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

гр. Търговище да назначи на длъжността Главен секретар организация на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище, кандидата Ана 

Живкова Петрова, показала най-високи оценки във всички области. 

 

 

С това днешният ред беше изчерпан и заседанието закрито. 

Приложение: досие на проведения конкурс.  

 

Председател: Пламен Тодоров Тодоров                                                            / П. / 

                                                                                                                    /подпис/ 

Членове: 1. Мара Иванова Величкова                                                               / П. / 

                                                                                                                    /подпис/ 

2. Елина Димитрова Драгиева                                                                         / П. / 

                                                                                                                    /подпис/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 05.04.2016 г. 
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