Списък
за допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване за длъжността „главен
експерт” в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“, Изпълнителна агенция
„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Комисията, назначена със Заповед № РД 14-11/30.05.2018 г. на изпълнителния
директор на ИА ОПНОИР, реши:
І. Допуска до събеседване следните кандидати:
1. Виктория Руменова Етова
II. Не допуска до събеседване следните кандидати:
1. Борислав Милчев Първанов
Основание за недопускане – Кандидатът не отговаря на минималните и
допълнителни изисквания за длъжността - професионална област „Право“ и
юридическа правоспособност.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.06.2018 г. в 10:00 ч. за провеждане на
събеседване в зала „Брюксел“ в сградата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №
125, бл.5, ет.1.
Списък на документите, които главният експерт трябва да познава и използва:
 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
(http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=32);
 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) № 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“ и Регламент за общоприложимите разпоредби;
 Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и
специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни
места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 ;
 Регламент (ЕС) № 1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis;
 Закон за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове;
 Закон за държавните помощи;
 Закон за обществените поръчки;
 Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество;








ПМС №160/01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване
на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична
покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските
структурни и инвестиционни фондове;
ПМС №162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програмите на ЕСИФ за периода 2014-2020;
ПМС №57/28.03.2017 г. за приемане на 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;
ПМС № 189/28.06.2016 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.
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