АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД,
ГР.ДОБРИЧ

ПРОТОКОЛ
№2/02.03.2016г.

Комисията за провеждане на конкурс за длъжносттта „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ в
Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Добрич, определена със Заповед № АВиК-01-113/29.02.2016г. на Областен управител на Област Добрич и Председател на Асоциацията по
ВиК на обособена територия, обслужвана от ,,ВиК“ ООД гр. Добрич, в състав:
Председател:Ивайло Манушев –Заместник областен управител на област Добрич, и
Членове:
1.Мими Атанасова- финансов експерт в Асоциация по Водоснабдяване и Канализация
на обособена територия,обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич.
2.Георги Георгиев- старши юрисконсулт в дирекция ,,АПОФУС“ в областна
администрация-Добрич.
I. На конкурса се явиха допуснатите кандидати, както следва:
1. Гинка Драганова Минчева-Бухчева
II. Председателя на комисията обяви решението на комисията, взето с протокол №
1/01.03.2016г., относно начина за провеждане на интервюто и оценяване на кандидатите,
както и минималния резултат, при който интервюто се счита за успешно издържано.
III. При провеждане на интервюто комисията зададе предварително формулирани
въпроси, чрез които установи в каква степен кандидатите притежават професионални знания
и умения и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността, както следва:
1.По силата на кои закон възниква асоциацията?
2.Кой членува в асоциацията включена в съответната обособена територия?
3.Кои са органите на управление на асоциацията?
4.Търговско дружество ли е АВиК, формира ли печалба, разпределя ли печалба?
5.От кого се осъществява управлението на ВиК системите, чл.198б от ЗВ?
6.Кой стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията в
обособената територия?
Членовете на комисията попълниха формуляри за преценка степента на
притежаваните от кандидатите професионални знания и умения, необходими за изпълнение
на длъжността.
IV.След провеждане на интервюто се получиха следните резултати:
Място в класирането
1.

Име на кандидата
Окончателен резултат
Гинка Драганова Минчева76
Бухчева
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На база на получения окончателен резултат комисията прави следното предложение:
за длъжността „главен секретар“ в Асоциация по ВиК, да бъде назначена Гинка Драганова
Минчева-Бухчева.
С тези действия конкурсната комисия приключи конкурсната процедура.
Протоколът и цялата документация по проведения конкурс ще бъдат представени на
Председателя на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
Председател:...............................
/И.Манушев/
Членове:1.....................................
/М.Атанасова/
2.....................................
/Г.Георгиев/
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