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ОДОБРИЛ: …………/ п /…………. 

ДОНКА ИВАНОВА 
Председател на Асоциацията по В и К 
на обособената територия,  
обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД 

 
 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 10.10.2016 Г. 
за провеждане на конкурс за длъжност „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР” 

в Асоциация по В и К – Шумен 
 

Днес, 10.10.2016 г. (понеделник) в 09:50 часа се събра комисията, назначена с 
Решение № АС РД-15-12/04.10.2016 г. на Председателя на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД (Асоциация по В и К – 
Шумен), в следния състав: 

Председател: 

Петранка Петрова, Директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация Шумен 

Членове: 

1. Йорданка Кръстева, Главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС на Областна 
администрация Шумен; 

2. Деян Дечев, Финансов експерт в Асоциация по В и К – Шумен; 
3. Николай Тодоров, Старши експерт, дирекция АКРРДС на Областна 

администрация, гр. Шумен; 
4. Цветанка Бобачева, Старши експерт „Човешки ресурси“, дирекция АПОФУС на 

Областна администрация Шумен. 

С Решение № АС РД-15-12/04.10.2016 г. на Председателя на Асоциация по В и К – 
Шумен, на комисията е възложено провеждане на конкурс с допуснатите кандидати по 
обявения начин – чрез писмен тест и интервю, както и подготвяне на тест и въпроси за 
интервю, за проверяване на професионалната подготовка и другите необходими за 
заемането на длъжността качества на кандидатите. 

Съгласно Протокол от 28.09.2016 г. от заседание на Комисията по чл. 93 от Кодекса 
на труда, назначена с Решение № АС РД-15-11/21.09.2016 г. на Председателя на 
Асоциация по В и К – Шумен и Заповед № РД-15-115/21.09.2016 г. на Областен управител 
на област Шумен, до участие в конкурса са допуснати: 

- Евгения Манова 

- Йордан Йорданов. 

В 10:00 часа Председателят на комисията констатира, че до настъпването на 
обявения начален час за конкурса кандидатът Йордан Йорданов все още не се е явил. След 
кратко изчакване Председателят запозна присъстващия кандидат Евгения Манова с 
правилата за решаване на теста, определени с Решение № 1 по Протокол № 1/07.10.2016 г. 
на Комисията. 

В 10:05 часа Председателят на комисията обяви началото на провеждане на 
конкурса. 
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В 10:45 часа кандидатът Евгения Манова предаде своя тест. 

Председателят обяви край на конкурса и уведоми членовете на комисията, че следва 
да се съберат отново в 14:00 часа за проверка и оценяване на теста на явилия се кандидат. 
Тестът беше оставен за съхранение в запечатан плик в касата на администрацията. 

В 14:00 часа Комисията се събра отново и направи проверка на теста, като оцени 
същия както следва: 

Евгения Манова – 29 (двадесет и девет) точки. 

Съгласно т. 1.3. от Решение № 1 по Протокол № 1/07.10.2016 г. на Комисията, 
максималният брой точки при решаването на теста е 35 (тридесет и пет) точки, а 
минималният брой точки, при които кандидатът се счита за успешно издържал теста е 25 
(двадесет и пет) точки. 

С оглед резултатите от проведения тест, на основание т. 1.3. от Решение № 1 по 
Протокол № 1/07.10.2016 г., Комисията прие следното: 

 
РЕШЕНИЕ № 8 

Кандидатът Евгения Манова е постигнала 29 точки, което е повече от 
минимално изискуемите 25 точки, необходими за успешното преминаване на теста. 
Предвид това, кандидатът се счита за УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛ ТЕСТА и следва да бъде 
допуснат до втори етап (интервю) на конкурса за длъжност „Главен секретар“ в 
Асоциация по В и К – Шумен. 

Интервюто ще се проведе на 17.10.2016 г. от 10:00 часа в зала 2, ет. 2 в сградата 
на Областна администрация Шумен, бул. „Славянски" № 30. 

 
С оглед неявяването на кандидата Йордан Йорданов, Комисията прие следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 9 

Поради неявяване на кандидата Йордан Йорданов, същият ОТПАДА ОТ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСА за длъжност „Главен секретар“ в Асоциация по В и К – 
Шумен и не следва да бъде класиран. 

 
Комисията приключи своята работа в 14:20 часа. 

 
 
Председател: …………/ п /…………. 

  Петранка Петрова 

Членове: 

1. …………/ п /…………. 
 Йорданка Кръстева 

2. …………/ п /…………. 
 Деян Дечев 

3. …………/ п /…………. 
 Николай Тодоров 

4. …………/ п /…………. 
Цветанка Бобачева 


