Препис-извлечение:
ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 01.12.2016 г., се състави настоящият протокол за резултатите от проведен
конкурс за длъжността „Счетоводител“ в дирекция АПОФУС в Областна
администрация Ловеч, обявен със Заповед № РД-07-135/17.10.2016 г.
Със Заповед № РД-07-136/20.10.2016 г., изменена със Заповед № РД-07-157/16.11.2016
г. на Областен управител на област Ловеч за провеждането на конкурса, е определена
комисия в състав:
Председател: Йордан Йорданов – финансов контрольор
Членове:
1. Ваня Събчева – директор на дирекция АПОФУС
2. Дора Стоянова –старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС
3. Медиана Цветкова – главен счетоводител в дирекция АПОФУС
4. Деница Мончева – младши експерт ЧР в дирекция АПОФУС
Съгласно решение от 03.11.2016 г. на комисията (Протокол №1), конкурсът се проведе
на 24.11.2016 г.
…………………………………………………………………………………………………...
Интервюто с допуснатите кандидати се проведе на 24.11.2016 г. от 15:00 часа в зала 101
на Областна администрация Ловеч и започна в определения час.
…………………………………………………………………………………………………..
Резултатите от интервюто, отразени във формуляр Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от
НПКДС за всеки кандидат са следните:
1. Кандидат № 1 Маргарита Радославова Тодорова – вх. № ЧР-14-32/24.10.2016 г. –
оценка 3.90 (3.90 x k.3=11,70)
2. Кандидат № 6 Нели Веселинова Читинова – вх. № ЧР-14-37/31.10.2016 г. –
оценка 4,50 (4,50 x к. 3=13,50)
…………………………………………………………………………………………………...
Резултатите от теста и от интервюто са отразени във формуляр за окончателните
резултати на кандидатите съгласно Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от НПКДС.
Предвид окончателните резултати и съгласно чл. 34, ал. 1 от НПКДС, комисията
РЕШИ:
Класира:
На първо място
Кандидат № 6 Нели Веселинова Читинова – вх. № ЧР-14-37/31.10.2016 г. - с
окончателен резултат от проведен тест и интервю 139,50 точки.
Кандидат № 1 Маргарита Радославова Тодорова – вх. № ЧР-14-32/24.10.2016 г. - с
окончателен резултат от проведения тест 46 x к.3 = 138 точки. Съгласно решение на
комисията (Протокол №1) минималният резултат, при който кандидата се счита за
успешно издържал интервюто, е оценка не по-ниска от „4“. Комисията счита, че
Кандидат №1 не е издържал интервюто, тъй като средноаритметичната оценка на
кандидата от интервюто е 3,90.
…………………………………………………………………………………………………..
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След приключване на работата, председателят закри заседанието.
Протоколът се състави в един екземпляр.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Йорданов/ ……………п…………….
ЧЛЕНОВЕ:
1. Ваня Събчева / …………………п……………….
2. Дора Стоянова / ……………………п……………
3. Медиана Цветкова / …………………п…………….
4. Деница Мончева / …………………п…………………….

2

