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УТВЪРДИЛ: ........................ 
(Даниел Димитров - 

 Председател УС на МИГ- Исперих) 

ПРОТОКОЛ  

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МИГ ИСПЕРИХ 

Днес 22.03.2021г. от 13.30 часа в офиса на МИГ Исперих и в съответствие със 

Заповед № 05 /18.03.2021г. се проведе заседание на комисията за избор на служител за 

позицията „Изпълнителен директор“ в екипа на  МИГ Исперих за извършване проверка за 

административното съответствие и допустимост (първи етап от конкурса) на приетите 

документи за кандидатстване. 

С решение на УС на МИГ Исперих 1 и 3 на заседание, проведено на 05.03. 2021г. бе 

обявен конкурс за избор на член на екипа на МИГ Исперих на позиция „Изпълнителен 

директор“ и  на електронната страница на организацията бяха  публикувани обява за 

конкурс, документи за кандидатстване и вътрешни правила.   

Със заповед № 05 /18.03.2021г. на председателя на УС е назначена Комисия за 

избор на изпълнителен директор в състав: 

Председател: 

1. Катя Георгиева Йорданова - член на УС на МИГ Исперих.  

Членове: 

2.   Илмаз Хайри Хюсмен -  член на ОС на МИГ Исперих.  

3.   Силвия Тодорова Василева -  член на ОС на МИГ Исперих. 

  

Срокът на обявата бе до 16.00 часа на 17.03.2021г. В рамките на посочения срок 

постъпиха документи от следните кандидати: 

1. Айджан Ахмед Бейтула – заявлението е подадено в 11:25 часа и е входирано под № 

12/12.03.2021г.  

2. Севим Адем Махмуд - заявлението е подадено в 15:10 часа и е входирано под № 

13/17.03.2021г.  

Членовете на Комисията са запознати с: 

 Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор. 

 Обява за  провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор. 

 Образци на документи за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен  

директор (заявление за участие, автобиография, декларация и контролен лист за 

АСД ). 

 Заповед № 05 /18.03.2021г.  

Членовете на Комисията подписаха декларация за липса на конфликт на интереси, 

поверетелност и безпристрастност и декларация за лични данни.  

Комисията  извърши  проверка на получените две заявления и приложените 

документи като следи за спазването на формалните изисквания към документите, 

посочени в обявата за избор на изпълнителен директор и до колко кандидатите отговарят 

на условията за кандидатстване. За извършената проверка членовете на комисията 

попълниха контролен лист по образец (Приложение № 4 към обявата за кандидатстване ) 

за всеки кандидат.   
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Направени бяха следните констатации: 

1.   Подаденото заявление и приложените документи от кандидата Айджан Ахмед 

Бейтула отговарят на изискванията за административно съответствие и 

допустимост.  

2. Подаденото заявление и приложените документи от кандидата Севим Адем 

Махмуд отговаря изискванията за административно съответствие и допустимост.  

Комисията взе следните решения: 

Решение 1:  Кандидатът Айджан Ахмед Бейтула преминава успешно  първи етап на 

проверката и е допустината до втори етап - интервю. 

Решение 2:  Кандидатът Севим Адем Махмуд преминава успешно  първи етап на 

проверката и е допустината до втори етап - интервю. 

 

 

0Подписи: 

Председател: 
 

 

 

Катя Георгиева Йорданова - член на УС на МИГ Исперих 

 
............................... 

Членове: 
 

 

 

Илмаз Хайри Хюсмен -  член на ОС на МИГ Исперих 

 
............................... 

 

Силвия Тодорова Василева -  член на ОС на МИГ Исперих 

 
............................... 

 


