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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 
Търговище 

 
 Препис - извлечение. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от 29.01.2021г. 

 

 Днес, 29.01.2021г. в Пресцентъра на Областна администрация – Търговище се 

проведе конкурс чрез решаване на тест за длъжността младши експерт в дирекция 

АКРРДС при Областна администрация – Търговище.  

 Конкурсната комисия е назначена със Заповед №15/12.01.2021г. на Областния 

управител на област Търговище и е в следния състав: 

Председател: Тодорка Танева - главен секретар на ОА-Търговище 

и членове:  

1. Георги Георгиев – директор на дирекция АКРРДС. 

2. Татяна Тодорова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС.  

3. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС.  

4. Мая Тодорова – старши експерт в дирекция АПОФУС. 

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

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати от 14.01.2021г.: 

1. П. Анева – вх.№5/06.01.2021г. 

2. К. Стоянова – вх.№6/06.01.2021г. 

3. С. Христова – вх.№8/07.01.2021г. 

4. К. Алексиев – вх.№9/08.01.2021г. 

5. Д. Йорданова – вх.№10/08.01.2021г. 

6. Д. Апостолова – вх.№12/12.01.2021г. 

 Не се явиха:  

1. С. Димитрова – вх.№1/30.12.2020г. 

2. М. Мехмед – вх.№3/04.01.2021г. 

3. Л. Петров – вх.№11/11.01.2021г. 

4. Д. Петрова – вх.№13/12.01.2021г. 

 

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

  

На основание взетите решения по Протокол от 10.08.2020г., комисията констатира : 

успешно издържал теста и с право да се яви на интервю днес, 29.01.2021г. в 14.00 ч. е: 

 П.Анева.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

 

След приключване на конкурса за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС при 

Областна администрация - Търговище и въз основа на окончателните резултати, съгласно 

приложените формуляри, комисията 

РЕШИ: 

 

 Класира на първо и единствено място 

П.Анева с постигнат окончателен резултат 113,5. 

 

Председател: Тодорка Танева - главен секретар на ОА-Търговище    

/П/         

и членове:  

1. Георги Георгиев – директор на дирекция АКРРДС  

          /П/   

2. Татяна Тодорова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС  

             /П/   

3. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС 

            /П/   

4. Мая Тодорова – старши експерт в дирекция АПОФУС  

            /П/   

 


