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МИГ ПИРДОП-КОПРИВЩИЦА-АНТОН  
 

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: 
 

1. Изпълнителен директор на МИГ – 1 бройка на пълно работно време. 

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;  

- професионален стаж най-малко 5 години;  

- управленски опит над 5 години; 

- опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 

(сто) хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори; 

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР; 

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство. 

 
2. Експерт „Прилагане на стратегия за ВОМР” – 1 бройка на пълно работно 

време. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

- професионален стаж най-малко 2 години; 

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР; 

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство. 

 
3. Експерт „Административни дейности” – 1 бройка на пълно работно време. 

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

- професионален стаж най-малко 2 години; 

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР; 

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство. 

 
4. Счетоводител – ½ бройка на непълно работно време 4 часа. Кандидатите 

следва да отговарят на следните изисквания: 

- да покрива критериите на чл.18 от Закона за счетоводството за 

съставителите на ГФО; 

- наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР - 

предимство; 

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство. 
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Изборът на кандидатите ще извърши по документи. С одобрените лица ще бъдат 
подписани предварителни споразумения за наемане. Трудовите договори с 
одобрените кандидати ще бъдат сключени след одобряване на Стратегията за 
ВОМР на МИГ Пирдоп-Копривщица-Антон от Управляващия орган на ПРСР 2014-
2020г. 
 
В срок от 09.02.2017 г. до 17:00 часа на 14.02.2017 г. кандидатите подават писмено 
заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Пирдоп-Копривщица-
Антон. В запечатан плик се подават и следните документи:  

1. Автобиография /CV/ - европейски формат 

2. Мотивационно писмо 

3. Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, 

удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации 

4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – 

трудова и /или осигурителна книжка и др. 

5. Копие от свидетелство за управление на МПС категория В – при наличие на 

такова. 

 
Документи се подават в Деловодството на Община Пирдоп на адрес: гр.Пирдоп, 
пл.”Тодор Влайков” № 2, ет.1. 
 
На 16 февруари 2017 г. ще бъдат обявени избраните кандидати. 

    


