
  

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА 

гр. София 1000, ул. „Княз Александър I” № 12 

e-mail: docs@mig.government.bg 

  

 

 

 

С П И С Ъ К 
 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за членове на Надзорния съвет на 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в конкурсната процедура, 

обявена с Решение № РД-15-2/16.02.2023 г. на министъра на иновациите и растежа 

 

 

         

С Решение № РД-15-2/16.02.2023 г. на министъра на иновациите и растежа е обявен 

конкурс за избор и назначаване на членове на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България“ ЕАД, публично предприятие към Министерството на 

иновациите и растежа. С Решение № РД-15-4/24.02.2023 г. срокът за кандидатстване е 

удължен до 17.00 ч. на 07.03.2023 г. 

В срока за подаване на заявления са постъпили и са регистрирани в деловодната 

система на Министерството на иновациите и растежа 17 бр. заявления. Не са постъпили 

заявления извън крайния срок.  

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-14-53/16.02.2023 г. на 

министъра на иновациите и растежа, разгледа представените от всички кандидати 

документи. Резултатите от проверката за допустимост и за съвместимост по чл. 47, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) са обобщени в 

таблицата по-долу: 

 

 

Рег. № 

 

Име, 

презиме и 

фамилия 

на 

кандидата 

(инициали) 

Представeни 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата 

Удостоверяват 

ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността 

Основание за 

недопускане 

94-Н-5/23.02.2023 г., 

10:26 ч. 

Н. М. М. 

 

Да  Да Няма 

94-00-85/27.02.2023 

г., 09:00 ч. 

П. Б. М. 

 

Да Да Няма 

94-00-86/27.02.2023 

г., 10:01 ч. 

А. М. П. 

 

Да Да Няма 



94-00-87/27.02.2023 

г., 10:08 ч. 

Л. С. В. 

 

Да Да Няма 

94-00-89/27.02.2023 

г., 13:21 ч. 

Н. Г. И. 

 

Да Да Няма 

94-00-90/27.02.2023 

г., 13:23 ч. 

А. Л. К.  

 

Да Да Няма 

94-00-93/27.02.2023 

г., 16:40 ч. 

П. Х. П.  

 

Да Да Няма 

94-00-100/01.03.2023 

г., 14:25 ч. 

П. Ж. Д. 

 

Да Да Няма 

94-00-103/02.03.2023 

г., 16:16 ч. 

В. П. А.  

 

Да Да Няма 

94-00-107/06.03.2023 

г., 11:50 ч. 

И. К. Х. 

 

Да Да Няма 

94-00-108/07.03.2023 

г., 09:20 ч. 

А. С. А. 

 

Да Да Няма 

94-00-111/07.03.2023 

г., 11:38 ч. 

Т. П. И.  

 

Да Да Няма 

94-00-112/07.03.2023 

г., 13:54 ч. 

Г. Х. С.  

 

Да Да Няма 

94-00-117/07.03.2023 

г., 15:16 ч. 

Е. С. Д. 

 

Да Да Няма 

94-00-118/07.03.2023 

г., 15:26 ч. 

И. В. Д. 

 

Да Не Не отговаря на 

изискванията на чл. 20, 

ал. 1, т. 2 от Закона за 

публичните 

предприятия (ЗПП) във 

връзка с чл. 47, ал. 1 от 

ППЗПП и с т. 3 от 

раздел II и т. 1.2 от 

раздел III на Решение 

№ РД-15-2/16.02.2023 

г. на министъра на 

иновациите и растежа 

за обявяване на 

конкурса  

94-00-119/07.03.2023 

г., 16:13 ч. 

Б. Л. Т. 

 

Да Да Няма 

94-00-120/07.03.2023 

г., 16:20 ч. 

М. Д. Р. 

 

Да Да Няма 

 

  



IІ. Въз основа на резултатите от извършената проверка, конкурсната комисия 

 

РЕШИ: 

 

а) Допуска до втория етап на конкурсната процедура следните кандидати: 

1. Н. М. М., с рег. № 94-Н-5/23.02.2023 г., 10:26 ч.; 

2. П. Б. М., с рег. №  94-00-85/27.02.2023 г., 09:00 ч.; 

3. А. М. П., с рег. № 94-00-86/27.02.2023 г., 10:01 ч.; 

4. Л. С. В., с рег. № 94-00-87/27.02.2023 г., 10:08 ч.; 

5. Н. Г. И., с рег. № 94-00-89/27.02.2023 г., 13:21 ч.;  

6. А. Л. К., с рег. № 94-00-90/27.02.2023 г., 13:23 ч.; 

7. П. Х. П., с рег. № 94-00-93/27.02.2023 г., 16:40 ч.; 

8. П. Ж. Д., с рег. № 94-00-100/01.03.2023 г., 14:25 ч.; 

9. В. П. А., с рег. № 94-00-103/02.03.2023 г., 16:16 ч.; 

10. И. К. Х., с рег. № 94-00-107/06.03.2023 г., 11:50 ч.; 

11. А. С. А., с рег. № 94-00-108/07.03.2023 г., 09:20 ч.; 

12. Т. П. И., с рег. № 94-00-111/07.03.2023 г., 11:38 ч; 

13. Г. Х. С., с рег. № 94-00-112/07.03.2023 г., 13:54 ч.; 

14. Е. С. Д., с рег. № 94-00-117/07.03.2023 г., 15:16 ч.; 

15. Б. Л. Т., с рег. № 94-00-119/07.03.2023 г., 16:13 ч; 

16. М. Д. Р., с рег. № 94-00-120/07.03.2023 г., 16:20 ч. . 

 

б)  Не допуска следния кандидат: 

 

1. И.В.Д., с рег. № 94-00-118/07.03.2023 г., 15:26 ч. 

 

   В заявлението с рег. № 94-00-118/07.03.2023 г. И.В.Д. представя доказателства за 

професионален опит, съгласно изискванията по т. 3 във връзка с т. 2 от раздел II и т. 1.2 

от раздел III на Решение № РД-15-2/16.02.2023 г. на министъра на иновациите и растежа, 

в продължение на 4 години, 5 месеца и 25 дни – от 03.09.2018 г. до 28.02.2023 г. Комисията 

извърши служебна проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) за участия на И.В.Д. в управлението на търговски дружества, 

но не откри записи. 

 С писмо изх. № 94-00-118-1/10.03.2023 г. И.В.Д. е уведомен на посочената в 

заявлението му електронна поща за контакт, като му е предоставена възможност в срок до 

17:00 ч. на 14.03.2023 г. да представи допълнителни документи, доказващи наличие на 

изискуемия най-малко 5 г. професионален опит, за периода преди 03.09.2018 г. 

 В указания срок – до 17:00 ч. на 14.03.2023 г., в деловодната система и на обявената 

електронна поща docs@mig.government.bg на Министерството на иновациите и растежа, не 

са постъпили допълнителни документи от И.В.Д.  

 Въз основа на изложените обстоятелства, комисията заключи, че кандидатът И.В.Д. 

не отговаря на изискването на чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗПП във връзка с чл. 47, ал. 1 от ППЗПП 

и с т. 3 от раздел II и т. 1.2 от раздел III на Решение № РД-15-2/16.02.2023 г. на министъра 

на иновациите и растежа за обявяване на конкурса за избор и назначаване на членове на 

Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, а именно: 

кандидатите да имат най-малко 5 г. професионален опит в област от професионалните 

направления „Икономика“, „Администрация и управление“, „Право“, „Обществени 

комуникации и информационни науки“ и/или на ръководна позиция и/или като член на 

mailto:docs@mig.government.bg


орган за управление или контрол в публично предприятие и/или в други стопански, 

административни или финансови дейности. 

 

Допуснатите кандидати, посочени в раздел II, б. а) от настоящия списък, следва да 

представят Концепция за развитие на публичното предприятие (Концепцията), с 3- 

(три) годишен хоризонт на управление, до 17:00 часа на 27.03.2023 г. Концепцията 

се подава по един от следните начини: 

- на хартия, подписана от кандидата, в запечатан непрозрачен плик, надписан с 

името на кандидата и конкурсната процедура, за която се кандидатства – в 

деловодството на Министерството на иновациите и растежа на адрес: ул. „Княз 

Александър I“ № 12; лично или чрез упълномощен представител, като в 

случаите, когато се подава от пълномощник, към Концепцията се прилага копие 

от пълномощното, или  

- по електронен път, на електронна поща docs@mig.government.bg, като 

Концепцията следва да бъде подписана с електронен подпис от кандидата. 

Всички постъпили в срок и по указания начин концепции, на хартия или по 

електронен път, ще бъдат регистрирани с входящ деловоден номер в Министерството на 

иновациите и растежа, по реда на постъпването им. На вносителя (кандидата или 

упълномощено от него лице), ще бъде предоставен регистрационен индекс с посочени дата 

и час на приемането.  

 

В случай че постъпи писмено искане от кандидат, допуснат до втори етап на 

конкурсната процедура, на всички допуснати кандидати ще бъде предоставена 

допълнителна информация относно дейността, структурата и числеността на персонала във 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, копия от счетоводен баланс, 

отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци 

за последните три отчетни годишни периоди на „Фонд мениджър на финансови инструменти 

в България“ ЕАД, в случай че същите не са публично достъпни чрез интернет страницата 

на дружеството или ТРРЮЛНЦ. Допълнителна информация може да получите на телефон: 

02/80 75 393. 

 

Представената от кандидатите концепция за развитие на публичното предприятие 

следва да е разработена максимално ясно и конкретно, както и да е обвързана с мисията, 

визията, целите и предмета на дейност на публичното предприятие. Направените 

предложения за развитие на публичното предприятие следва да са в съответствие с 

политиката за участието на държавата в публичните предприятия, с отчитане на текущото 

финансово състояние на дружеството и посочване на краткосрочни и средносрочни 

показатели за нейното изпълнение. 

При оценяването на концепциите се отчитат уменията на съответния кандидат за 

ясно изразяване и стегнат стил на изложението с прецизно формулиране на целите пред 

публичното предприятие и посочване на оптималните средства и срокове за тяхното 

постигане.  

Оценяването на постъпилите концепции на кандидатите ще се извърши съгласно 

показатели и методика (Приложение № 5а от Вътрешните правила на Министерството на 

иновациите и растежа за провеждане на конкурси за избор и назначаване на управители и 

членове на органи за управление и контрол на публичните предприятия), които са 

публикувани на официалната интернет страница на Министерството на иновациите и 

растежа: https://www.mig.government.bg/obyavi-i-targove/ 
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До третия етап на конкурса — интервю, се допускат кандидатите, получили 

минимална оценка от Концепцията добър 4.00. 

 

Комисията ще изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до третия 

етап, с основания за недопускането. Списъкът ще бъде публикуван на електронната 

страница на Министерството на иновациите и растежа и изпратен на кандидатите на 

посочената в техните заявления електронна поща, като ще бъдат уведомени и за датата за 

провеждането на интервю с допуснатите кандидати.  

 

 

 

   /п/ 

Председател на оценителната комисия 

 

 

 

 

 

 

 


