
 

 

                           МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

   БОТЕВГРАД 

                       LOCAL ACTION GROUP BOTEVGRA 

България, Ботевград 2140, пл. Освобождение №13, www.mig.botevgrad.com 

тел: +359723/69 102 е-mail: mig.botevgrad@gmail.com 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 2 / 04.02.2022 г. 

за интервю с допуснатите кандидати в конкурса 

за длъжността: Изпълнителен директор на “МИГ Ботевград“ 

 

Днес, 04.02.2022г. в 10.00 часа в сградата на Община Ботевград, пл. Освобождение 

№ 13, Административна сграда ОбА; приемна, ет. 2.,  съгласно Заповед № 10 от 

16.12.2021г. на председателя на “МИГ Ботевград“ се събра комисия в състав:  

 

  

Председател: Иван Гавалюгов – Председател на „МИГ Ботевград“ 

 

Членове: 

1. Надежда Димитрова – зам.-председател на „МИГ Ботевград“ 

2. Борислав Петров – член на УС на „МИГ Ботевград“, 

 

за провеждане на интервю с допуснатия по документи кандидат във връзка с обявения 

със Заповед  №10 от 16.12.2021г. на председателя на “МИГ Ботевград“ конкурс за избор 

на Изпълнителен директор на “МИГ Ботевград“.  

 

Допуснатият по документи кандидат беше поканен в залата. Председателят на 

комисията го запозна със състава на комисията. Подробно му беше разяснен начинът на 

провеждане на интервюто и критериите, по които ще бъде оценяван.  На кандидата бяха 

зададени въпроси от членовете на комисията, като същата оценява дадените отговори по 

следните критерии: 

 

1. Управленска компетентност 

2. Организационна компетентност 

3. Професионална компетентност 

4. Комуникативна компетентност 

5. Ориентация към успехи 

6. Лични качества 

 

Крайният резултат от интервюто се определя на база заседание и решение на 

комисията.  

Интервюто с кандидата се проведе в ред, следващ реда на входиране на 

документите за участие в конкурсната процедура.  

 

Единственият кандидат е г-жа Николета Иванова. 

 

http://www.mig.botevgrad.com/


На кандидата бяха зададени въпроси от членовете на комисията (предварително 

уточнени и подписани от нея). 

 След приключване на интервюто се проведе заседание на комисията, която след 

обсъждане взе решение и предлага на Иван Гавалюгов – председател на „МИГ 

Ботевград“ да сключи споразумение, а след  одобряване на Стратегията за ВОМР и 

осигуряване на финансиране – трудов договор с г-жа Нилолета Иванова.  

 

Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол на 

04.02.2022 г. в 11:55 ч. 

 

 

 

 

Комисия: 

 

Председател: ......................................................  

/п / 

 

 

Членове: 

1. ………………………………   

/п/     

 

 

3. ………………………………   

/п/   

 

 


