РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-1546 от 11.10.2016 г.
На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с
доклад № 802-334 от 21.09.2016 г. на главния секретар на Министерството на образованието
и науката

НАРЕЖДАМ
Да се обяви процедура за мобилност (процедурата е приложима само за държавни
служители, чиито срок за изпитване е изтекъл и отговарят на минималните и специфични
изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация), за длъжността
„главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“.
Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.
1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:
- длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
- наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
- минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- минимален професионален опит – 4 години в сферата на образователната дейност с
българските общности зад граница или
- минимален ранг – III младши
1.2. Допълнителни изисквания:
- специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
или „Хуманитарни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления
2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
- работа с основните програмни продукти Excel, Word, PowerPoint;
- ползване на английски и руски езици;
- отлични комуникативни умения;
3. Начин на провеждане на подбора:
- по документи
- интервю
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail,
адрес за кореспонденция);
- Професионална автобиография;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
„бакалавър“;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит:
трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на
дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в
която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
- Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
5. Място и срок за подаване на документи:
- Срок за подаване на документи от 14.10.2016 г. до 24.10.2016 г. вкл.
- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен
срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и
науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
- Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.
6. Кратко описание на длъжността:
Областите на дейност на длъжността включват: 1. Разработване на проекти на
решения за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и
специализанти във висшите училища и научните организации на Р България; 2. Дейности по
осъществяване приема на студенти, докторанти и специализанти за местата, субсидирани от
държавата за обучение на лица от българска народност в държавни висши училища и научни
организации на Р България; 3. Провеждане на процедури по всички конкурси за прием на
чуждестранни граждани за студенти, докторанти и специализанти във висши училища и
научни организации на Р България и български граждани в чужбина; 4. Участие във
ведомствени и междуведомствени комисии и работни групи; изготвяне и/или съгласуване на
становища по правителствени документи или нормативни документи в областта на висшето
образование; 5. Подпомагане участието на висшите училища в програмите за образователен
обмен на студенти, докторанти и специализанти; 6. Дейности, свързани с осигуряване на
холограмни стикери в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на
висше образование и предоставянето им на висшите училища.
7. Размер на основната заплата, определен за длъжността до 1505.00 лв.
Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове,
определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата
длъжност, квалификация и професионален опит.
8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с
подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката.
9. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при
подаване на документите.
10.Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в
Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от
определените длъжностни лица в отдел „Човешки ресурси“.

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

