РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТTA
1.„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ.
бр. в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)
на министъра на образованието и науката
1. “Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ.
бр. в отдел „Програмиране и договаряне”, ГД СФМОП (длъжностно ниво от КДА 6,
наименование на длъжностното ниво – експертно ниво 2):
Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Минимална образователна степен: “бакалавър”;
- Oбласт на висшето образование “Социални, стопански и правни науки“ и/или
„Хуманитарни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления;
- Професионален опит: 4 години в областта на управлението на програми и/или
проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове
и/или Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и/или Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
- Mного добро владеене на английски език (минимум ниво В1 съгласно Европейска
езикова рамка или еквивалентно), компютърна компетентност в рамките на
необходимите за длъжността изисквания (владеене на Word, Excel, Power Point
на много добро ниво).
Области на дейност на длъжността:
- Участие в планирането и разработването на програми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР;
- Участие в разработване, съгласуване и изготвяне на становища по проекти на
закони, постановления, наредби, правилници и други актове, свързани с
международни проекти и програми и усвояването на ЕСИФ;
- Подготвя и координира работата на работни групи (с представители на
специализираните дирекции на МОН и външни експерти) за разработването на
операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР;
- Участва в разработването на методологии и критерии за подбор на операции,
насоки за кандидатстване и други документи по ОП НОИР.
Допълнителна информация:
Обявената свободна позиция се заема по трудово правоотношение, като
възнагражденията на служителите се финансират изцяло от техническата помощ на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ в
съответствие с чл. 53, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на
образованието и науката.

Свободната длъжност се заема за определен срок до приключване на програмата
или до изчерпване на средствата по техническата помощ.
Размер на основната заплата за длъжността „Старши сътрудник по управление
на европейски проекти и програми” – 1505 лв. (за четвърта степен). Основният размер
на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на
одобрения кандидат съгласно нормативните актове, определящи формирането на
възнаграждението.
Подборът ще се извърши по документи, като с одобрените кандидати ще се
проведе и събеседване.
Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в подбора (по образец);
- Професионална автобиография;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална
квалификация. Ако са издадени от други държави, се признават след легализирането им
от Министерството на образованието и науката по определения ред;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит (служебна книжка; трудова книжка; осигурителна книжка; и/или официален
документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
- Копие от документи за владеене на чужд език;
- Декларация (по образец) от лицето за неговото гражданство, както и за
обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за
умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по
съответен ред от правото да заема определена длъжност и че е запознато с
изискванията, определени в чл. 107а от Кодекса на труда;
Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в
Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А,
всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в 10 – дневен срок от публикуване на
обявата на електронната страница на Министерството на образованието и
науката.
Лице за контакт: Елена Узунова – главен експерт в отдел „Човешки ресурси“,
телефони за контакт: 02/9217559.
Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя при подаване на
документите.
Място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с обявения подбор:
електронната страница на Министерството на образованието и науката.

МЕГЛЕНА КУНЕВА
Заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката

Съгласували:
Красимир Вълчев, Главен секретар, …………………………………………………….……
Иван Модев, Главен директор на ГД СФМОП……………………………………………………
Даниела Недялкова, директор на дирекция ЧРВОП, ……………………………….………
Веселин Атанасов, главен юрисконсулт, дирекция ЧРВОП, ……………………………...
Изготвил:
Милена Стоянова, главен експерт в отдел ЧР, дирекция ЧРВОП,…………………………..

