Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване за длъжността „главен
експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“,
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,
Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед № РД 09-1929 /25.11.2016 г. на министъра на
образованието и науката, реши:
І. Допуска до събеседване следните кандидати:
1. Даниела Маринова Мартинова
2. Елка Миленова Иванова
3. Сашка Асенова Захариева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.12.2016 г. в 10:00 на събеседване в
зала 1 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,
бул. „Княз Дондуков” № 2А.
ІІ. Не допуска до събеседване кандидатите:
Няма недопуснати кандидати.
Списък на документите, които главният експерт трябва да познава и използва:

‐
‐
‐
‐
‐

‐

Закон за администрацията
Закон за държавния служител (ЗДСл)
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ http://sf.mon.bg/
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година за определяне на общо приложими 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;
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

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)
Закон за публичните финанси
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Закон за предучилищното и училищното образование
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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 28 юли 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

