РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

Препис - извлечение.

ПРОТОКОЛ
от 22.12.2020г.
Днес, 22.12.2020г., в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се
проведе конкурс чрез решаване на тест за длъжността старши експерт в дирекция
АКРРДС при Областна администрация – Търговище.
Конкурсната комисия е назначена със Заповед №415/09.11.2020г. на Панайот
Димитрова – Зам. Областен управител на Област Търговище и За Областен управител,
съгласно Заповед №399/28.10.2020г. и е в следния състав:
Председател: Тодорка Танева - главен секретар на ОА-Търговище
и членове:
1. Георги Георгиев – директор на дирекция АКРРДС.
2. Тюркян Хайрулла – главен експерт в дирекция АКРРДС.
3. Татяна Тодорова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС.
4. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС.
5. Мая Тодорова – старши експерт в дирекция АПОФУС.
За участие в конкурса се явиха допуснатите до конкурса кандидати, съгласно
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати от 12.11.2020г.:
Елена Николова Колева
Пламен Милчев Георгиев.
Не се яви Боряна Петрова Тонева, вх.№03/02.11.2020г.

………………………………………………………………………………………………………….
На основание взетите решения по Протокол от 12.11.2020г., комисията констатира,
че кандидатите успешно са издържали теста и с право да се явят на интервю днес,
22.12.2020г., в 14.30.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
След като приключи интервюто, комисията

в пълен състав пристъпи към разглеждане на

Формуляр за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности на всеки член от
конкурсната комисия и установи:

Елена Николова Колева получава средна преценка от интервю 25,43.
Пламен Милчев Георгиев получава средна преценка от интервю 26,56.
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След приключване на конкурса за длъжността старши експерт в дирекция АКРРДС при
Областна администрация - Търговище и въз основа на окончателните резултати, съгласно
приложените формуляри, комисията
РЕШИ:

Класира на първо място кандидатът
Пламен Милчев Георгиев с постигнат окончателен резултат 225,80.
На второ място се класира кандидатът
Елена Николова Колева с постигнат окончателен резултат 220,15.
Председател: Тодорка Танева - главен секретар на ОА-Търговище
/П/
и членове:
1. Георги Георгиев – директор на дирекция АКРРДС
/П/
2. Тюркян Хайрулла – главен експерт в дирекция АКРРДС
/П/
3. Татяна Тодорова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
/П/
4. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС.
/П/
4. Мая Тодорова – старши експерт в дирекция АПОФУС
/П/

2

