Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността държавен
експерт в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“, Изпълнителна агенция
„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Комисията, назначена със Заповед № РД 14-14/17.07.2018 г. на Изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, реши:
I. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Любомир Йорданов Димитров
2. Милен Георгиев Петров
3. Радослав Теодоров Иванов
4. Румен Кипрев Боянски
5. Цветана Василева Пенчева
6. Иванка Господинова Вангелова
7. Маргарита Владимирова Велчева
8. Станислав Цветанов Станев
9. Росица Любенова Панова
10. Марияна Цанкова Стефанова-Тренева
11. Галина Георгиева Иванова
12. Мими Динева Данева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.08.2018 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) № 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 ;
 Споразумението за партньорство;
 Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове;











ПМС № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на
Споразумението за партньорство на Република България и на програмите,
съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г.;
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 № 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;
ПМС № 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между
управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните
инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от
общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г.;
Закон за публичните финанси;
Закон за администрацията;
Закон за държавния служител;
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1. Джулиета Викторова Никова - чл. 20, ал.2 от НПКДС - Представените
документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфични
изисквания съгласно обявлението за 5 /пет/ години професионален опит в
областта на управлението, контрола и изпълнението на европейски програми и
проекти и/или системите за управление, изпълнение и контрол на програми и
проекти, съфинансирани от предприсъединителните и/или Структурните
фондове на ЕС или минимален ранг – II младши ранг;
2. Стефка Николаева Широканска - чл. 20, ал.2 от НПКДС - Представените
документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфични
изисквания съгласно обявлението за 5 /пет/ години професионален опит в
областта на управлението, контрола и изпълнението на европейски програми и
проекти и/или системите за управление, изпълнение и контрол на програми и
проекти, съфинансирани от предприсъединителните и/или Структурните
фондове на ЕС или минимален ранг – II младши ранг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

