
 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 2/27.07.2015 г. 
 

Днес, 27.07.2015 г. комисията за провеждане на конкурс за длъжността “Финансов 

експерт” на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от ВиК ООД – Враца, определена със Заповед № РД-18-АВиК-5/27.07.2015 г. на 

Председателя на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от ВиК ООД – Враца, в състав: 
 

 

Председател:  Мариана Цветанова Каменова – Главен секретар на Областна 

администрация - Враца  

             Членове:         Поля Георгиева Семковска – Главен секретар на Асоциация 

по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – 

Враца;;                                              

                                                      Малина Владимирова Иванова – Главен експерт в дирекция 

„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост; 

 

проведе конкурса по определения начин – интервю за преценка на професионалните 

знания и умения, свързани с длъжностните задължения. 

 
І. На конкурса се явиха следните допуснати кандидати: 

1. Стела Русева Русинчовска 

            2. Юлия Христова Харизанова  

       3. Ваня Георгиева Николова 

 

ІІ. С Протокол № 1/08.07.2015 г. комисията определи: 

-   начинът за провеждане на интервюто и оценяване на кандидатите – 

предварително формулирани въпроси, които ще бъдат зададени на всеки 

кандидат, който е допуснат до интервю; резултатът от интервюто се формира 

като общ сбор от оценките на всеки един от членовете на комисията, която 

оценка е средно аритметична от оценките по различните критерии, използвани 

в интервюто за всеки един от членовете на комисията. Оценките са от 1 до 5, 

както следва: 

5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността; 

4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 

3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 

2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 

1 - не отговаря на изискванията за длъжността. 

 

- минималният резултат, при който интервюто се счита за успешно  

         преминато - 12. 

 

  

 

         ІII. След провеждане на интервюто се получиха следните резултати: 

 

 



 

 

Трите имена на кандидата Резултат от интервюто 

Стела Русева Русинчовска 8 

Юлия Христова Харизанова  

11 

Ваня Георгиева Николова  9 

 

           ІV. Комисията направи следното класиране: 

Няма спечелел конкурса кандидат, поради недостигане на минималният резултат, при 

който интервюто се счита за успешно  преминато – 12. 

 

С тези действия конкурсната комисия приключи конкурсната процедура без класиран 

кандидат. Протоколът и цялата документация по проведения конкурс да бъдат представени 

на Председателя на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от ВиК ООД – Враца. 

 

 

 

Председател: Мариана Каменова................................... 

 

 

Членове: 

   1.  Поля Семковска .................................... 

2. Малина Иванова ................................... 

 


