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          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 
Търговище 

 
 

 

ПРОТОКОЛ №3 

от 19.07.2022г. 

 

 Днес, 19.07.2022г. в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се 

проведе конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция АПОФУС при 

Областна администрация – Търговище.  

 Конкурсната комисия е назначена със Заповед №254/24.06.2022г. на областния 

управител на област Търговище и е в следния състав: 

Председател: Тодорка Танева - главен секретар на ОА-Търговище 

и членове:  

1. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС. 

2. Мая Тодорова – главен експерт в дирекция АПОФУС. 

 За участие в конкурса се явиха допуснатите до конкурса кандидати, съгласно 

Протокол №1 за допуснатите и недопуснати кандидати от 30.06.2022г.: 

1. В.Стефанова. 

2. Е.Костова. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Комисията в пълен състав пристъпи към отваряне на плика-голям формат и  след 

направена проверка на теста, бе отворен и плика-малък формат с името на кандидата 

участник. 

Комисията установи: 

1. В.Стефанова е посочила ………….. верни отговора и получава …………….. точки. 

2. Е.Костова е посочила ……………. верни отговора и получава …………….. точки. 

На основание взетите решения по Протокол №2 от 30.06.2022г., комисията 

констатира: успешно издържали теста и с право да се явят на интервю са и двете 

участнички в конкурса. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

След като приключи интервюто, комисията  в пълен състав пристъпи към 

разглеждане на формуляра за преценка на кандидата от интервю за експертни 

длъжности на всеки член от конкурсната комисия и  установи: 
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В.Стефанова получава средна преценка от интервю ………………. 

 

Е.Костова получава средна преценка от интервю ……………….. 

 

След приключване на конкурса за длъжността главен счетоводител в дирекция 

АПОФУС при Областна администрация - Търговище и въз основа на окончателните 

резултати, съгласно приложените формуляри, комисията 

 

РЕШИ: 

 Класира кандидатите на първо и второ място по следния начин: 

1. Е.Костова е класирана на първо място с постигнат окончателен 

резултат ………….. 

2. В.Стефанова е класирана на второ място с постигнат окончателен 

резултат ……………. 

 

Председател: Тодорка Танева - главен секретар на ОА-Търговище   /П/ 

      

и членове:  

1. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС  /П/ 

 

2. Мая Тодорова – главен експерт в дирекция АПОФУС /П/ 

 


