
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Конкурс за заемане длъжността Експерт Прилагане на СВОМР, с месторабота гр. Белово 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 1  / 19.11. 2019 год. 

 

за проведен първи етап от конкурс  

за заемане на длъжността  Експерт Прилагане на СВОМР- 

ПРОВЕРКА ПО ДОКУМЕНТИ - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до 

втори етап на кандидатите подали всички изискуеми документи и отговарящи на минималните 

изисквания за заемане на длъжността 

 

 Комисия назначена с Заповед № 58/04.11.2017г. на Председателя на УС на МИГ в състав от: 

1. Николина Христова Дечева – Експерт Прилагане на СВОМР 

2. Александър Димитров Минов– Експерт Прилагане на СВОМР 

3. Диана Мирославова Николова – Технически асистент на МИГ 

 

В свое заседание, проведено на 19.11.2019г. от 09,00 часа в офиса на МИГ, намиращ се в гр. 

Белово, ул. „ Орфей „ № 2а 

Комисията извърши проверка на документи на КАНДИДАТА  

АДРИАНА ПЕТРОВА ИЗЕВКОВА ЕГН 8310274370 

подал Заявление за кандидатстване с вх. № 1 / 31.10.2019 г. и попълнен чек лист за наличие на 

всички изискуеми документи и отговаряне на минималните условия, комисията РЕШИ: 

 

1. Спазан е срока за входиране на Заявление за кандидатстване 

 

2. Кандидатът е подадал изискуемите в обявата документи : 

1. Заявление за участие в конкурс  

2. Автобиография   

3. Копие на документи за завършено образование   

4. Копие на документи, доказващи професионален стаж  и квалификация в областта  

5. Декларация Приложение №6 от Наредба №22/14.12.2015г.  

6. Декларация от кандидата, че не е член на колективен управителен орган и не е свързано 

лице с член на колективния управителен орган по смисъла на §1 от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон  

7. Декларация от кандидата, че не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или 

служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на 

местната власт или на публично лице  

 

Всички копия на документи СА заверени „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата. 

 
3. Кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността : 

1. Висше образование  

2. Общ професионален стаж най-малко 2 /две/ години  

3. Отговаря на условията на чл.12, ал.3 от Наредба №22/14.12.2015г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г.“ 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

4. Не е член на колективен управителен орган и не е свързано лице с член на колективния 

управителен орган по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон; 

5. Не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или 

териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на 

публично лице. 

 

Въз основа на направената проверка на документи кандидатът Е 

ДОПУСНАТ до втори етап от конкурса – тест. 
 

Дата 19.11.2019 г. 

Място: гр. Белово, ул. „ Орфей № 2а 

 

Членове на Комисия за избор на Експерт Прилагане на СВОМР  

Член 1 : .............................../п/................................................ 

Член 2 : ............................./п/.................................................. 

Член 3 : ............................../п/................................................ 

 

/п/-Заличена информация по ЗЗЛД 
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