Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен експерт
в отдел „Техническа верификация“ главна дирекция „Верификация“,
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“
Комисията, назначена със Заповед №14-8/04.05.2018 на Изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, реши:
1. Радослава Тихомирова Кузманова
2. Ивайло Петров Иванов
3. Мариян Лъчезаров Стоянов
4. Юлия Иванова Караиванова
5. Миля Андонова Димитрова
6. Живко Георгиев Каленов
7. Даниела Константинова Димова
8. Надежда Христова Семерджиева
9. Весела Асенова Стойкова
10. Стефан Стефчов Стайков
11. Валерия Атанасова Нинова
12. Милена Веселинова Михайлова
13. Румен Кипрев Боянски
14. Георги Георгиев Иванов
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 28.05.2018 г. в 10:00 часа за решаване на
тест в зала „Брюксел“, в сградата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.5, ет.1.
Интервюто с кандидатите, които успешно са издържали теста, ще се проведе в същия ден.
Кандидатите следва да представят лична карта, с която да се легитимират.
Информационни източници, които могат да се ползват за подготовка за конкурса:
- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ;
- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1303/2013“, (ОВ на ЕС, 20.12.2013 г., L 347/320);
- Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1081/2006 на Съвета;
- Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L
298 от 26.10.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №
966/2012“;
- Закон за управление на средствата от Европейските структурни и

-

-

-

-

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и подзаконови нормативни актове по
неговото прилагане;
Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;
ПМС № 189/28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост
на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. ( Обн., ДВ, бр. 61
от 5.08.2016 г., в сила от 5.08.2016 г.);
Наредба № Н-3 от 08.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за
верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на
неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за
приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за
европейско териториално сътрудничество;
Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване
на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на
финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57/2017.
Закон за обществените поръчки;
Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки;
Закон за администрацията;
Закон за държавния служител и подзаконовите нормативни актове;
Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове;
ПМС №237/23.10.2017 Г. за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1. Силвия Пламенова Методиева - чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавните служители – Представените документи не
удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит
– 4 години, придобит в областта от висшето образование и/или държавната
администрация, и/или работа по проекти и програми финансирани от ЕС, и/или
образованието или минимален ранг – III младши
2. Петя Начева Станчева-Герова - чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавните служители – Не са представени документи
удостоверяващи изпълнението на изискванията за минимален професионален
опит – 4 години, придобит в областта от висшето образование и/или държавната
администрация, и/или работа по проекти и програми финансирани от ЕС, и/или
образованието или минимален ранг – III младши
3. Джулиета Викторова Никова - чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавните служители – Представените документи не
удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит
– 4 години, придобит в областта от висшето образование и/или държавната
администрация, и/или работа по проекти и програми финансирани от ЕС, и/или
образованието или минимален ранг – III младши

4. Кирил Иванов Георгиев - чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавните служители – Не са представени документи
удостоверяващи изпълнението на изискванията за минимален професионален
опит – 4 години, придобит в областта от висшето образование и/или държавната
администрация, и/или работа по проекти и програми финансирани от ЕС, и/или
образованието или минимален ранг – III младши
5. Гергана Георгиева Станчева – чл.18, ал.3 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавните служители – документите са подадени след изтичане
на срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

