
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД 

 

 

 

 

ОДОБРИЛ:  (П) съгл. ЗЗЛД 

СТЕФАН ЖЕЛАВ 

Председател на Асоциация по  В и К  

на обособената територия,  

обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД 

 

 

 

ПРОТОКОЛ от 03.07.2017 г. 

за допускане на кандидати до конкурса за длъжността „ЕКСПЕРТ по ВиК“ в 

Асоциация по ВиК-Шумен 

 

Днес, 03.07.2017 г. (понеделник) в 10:30 часа, назначената с Решение № АС РД-15-4 

от 06.06.2017 г. на Председателя на Асоциация по В и К – Шумен комисия в състав:  

Председател:  

Евгения Манова – Главен секретар в Асоциация по В и К – Шумен; 

Членове:  

1. Деян Дечев – Финансов експерт в Асоциация по В и К – Шумен;  

2.Мара Величкова – В и К експерт в Асоциация по В и К – Търговище.   

се събра да разгледа постъпилите в срок заявления за участие в конкурса, да 

определи допуснатите и недопуснатите кандидати и в случай, че има допуснати кандидати 

да предложи дата, място и час за провеждане на теста и интервютата.  

В изпълнение на горното, комисията пристъпи към разглеждане на заявленията и 

приложените към тях документи.  

 

I. За конкурса за длъжност „Експерт по В и К“ е подадено едно заявление с 

приложения, както следва:  

 

I. Заявление с вх. № АСРД-15-3/1 от 01.06.2017 г., депозирано от Йовка Георгиева, с 

приложени копия към него на:  

1.1. Трудова книжка;  

1.2. Дипломи за завършено висше инженерно образование;  

1.3. Удостоверения за професионално обучение – 2 бр.; 

1.4. Сертификати – 3 бр.; 

1.5. Автобиография.  

 

 

Комисията констатира, че са представени необходимите документи и кандидатa 

следва да бъде допуснат до участие в конкурса.  

Няма недопуснати кандидати.  

 

II. Комисията предлага за допуснатия кандидат – Йовка Георгиева за длъжността 

„Експерт по В и К“ тестът да се проведе на 10 юли 2017 г. от 11:00 часа. При условие, че 

кандидатът е преминал успешно теста на конкурса, предложението на комисията за 

интервю – на 10.07.2017 г. от 14:00 часа. Място за провеждане на тест и интервю – зала 2, 

ет. 2 в сградата на Областна администрация Шумен, бул. Славянски № 30.  



Административен адрес на асоциацията: 

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 

тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 

www.oblastshumen.government.bg 

За датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса, допуснатите 

кандидати ще бъдат уведомени писмено, съгласно чл. 93, ал. 3 от Кодекса на труда.  

 

 

В 11:20 часа комисията приключи работата си и Председателя закри заседанието.  

 

 

 

 

 

 

Председател: (П) съгл. ЗЗЛД 

(Евгения Манова) 

 

 

Членове:  

                                

 

(Деян Дечев)         (П) съгл. ЗЗЛД 

 

 

 

(Мара Величкова)     (П) съгл. ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 


