РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА
за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация
по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител
(процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е
изтекъл и отговарят на минималните и специфични изисквания, посочени
по-долу)
Срок за подаване на документи от 26.05.2016 г. до 06.06.2016 г. вкл.
I.

Длъжност „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“,
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми“ с място на работа гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5

Области на дейност на длъжността:
1. Участва в изпълнението и разработването на стратегически и оперативни документи,
допринасящи за изпълнение на политиката на МОН в областта на предучилищното,
училищното, професионалното и висшето образование и науката (Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж”, условия за кандидатстване и условия за
изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ, и др).
2. Участва в подготовката и промяната на нормативната уредба, междуведомствените и
вътрешноведомствените правила и процедури, свързани с работата на ГД СФМОП в
изпълнение на задачите й на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование; минимална образователно-квалификационна степен:
“магистър”
- Минимален ранг ІІ младши; минимален професионален опит: 5 години в областта
на образованието и/или държавната администрация и/или работа по европейски проекти
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността съгласно утвърдена длъжностна
характеристика:
- специалност от област на висше образование съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления
- Владеене на английски език, удостоверено със сертификат или друг официален
документ, отговарящ на ниво В1 от европейската езикова рамка.
Размер на основната заплата за длъжността – 1605 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.

II.

Длъжност „главен експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел
„Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни
образователни програми“ с място на работа гр. София, бул. „Цариградско
шосе“ 125, бл. 5

Области на дейност на длъжност:
1. Осъществява управленски проверки и верификация по отношение на физическото
изпълнение на административни договори/заповеди по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
2. Спазва процедурите, гарантиращи изпълнението на ангажиментите на УО на ОП
НОИР по отношение извършването на управленски проверки и верификация.
3. Анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблеми,
свързани с изпълнението на проекти и програми, финансирани от ЕС.
4. Участва в разработването, съгласуването и изготвянето на становища по проекти на
закони, постановления, наредби, правилници и други актове, свързани с
управлението на средствата от структурните и инвестиционни фондове на ЕС.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование; минимална образователно-квалификационна степен:
“бакалавър ”
- Минимален ранг ІІІ младши; минимален професионален опит: 4 години, придобит
в областта от висшето образование и/или държавната администрация, и/или в работата по
проекти и програми, финансирани от ЕС, и/или в образованието
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността съгласно утвърдена длъжностна
характеристика:
- специалност от област на висше образование съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни
науки“, „Хуманитарни науки“, „Технически науки“ и „Природни науки, математика и
информатика“
- Владеене на английски език, удостоверено със сертификат или друг официален
документ, отговарящ на минимум ниво B2 от европейската езикова рамка.
Размер на основната заплата за длъжността – 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.
III.

Длъжност „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“,
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми“ (2 длъжности) с място на работа гр. София, бул. „Цариградско
шосе“ 125, бл. 5

Области на дейност на длъжността:
1. Разработва и актуализира вътрешните процедури и правила на ГД СФМОП.
2. Извършва предварителен контрол на процедурите по договаряне и разплащане за
гарантиране на съответствие с процедурите и нормативните изисквания на
Европейската комисия и Република България в тази област.
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3. Осъществява предварителен и последващ контрол на възлагания на обществени
поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и други нормативни документи в
тази област.
4. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност и подготвя становище за
съществуващ финансов риск преди вземане на решения за поемане на финансови
задължения или извършване на разходи от страна на ГД СФМОП.
5. Направлява процесите по управление на риска, възникнали нередности и
администриране на държавни помощи.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование; минимална образователно-квалификационна степен:
“бакалавър ”
- Минимален ранг ІІІ младши; минимален професионален опит: 4 години, придобит
по специалността и/или стаж, придобит в административна структура, свързана с
провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит в работа по
обществените поръчки и/или опит в работа по проекти, финансирани от Европейския съюз.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността съгласно утвърдена длъжностна
характеристика:
- специалност от област на висше образование от Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни
науки“,
- Владеене на английски език, удостоверено със сертификат или друг официален
документ, отговарящ на минимум ниво А1 от европейската езикова рамка.
Размер на основната заплата за длъжността – 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.
IV.

Длъжност „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна
дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“
с място на работа гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5

Области на дейност на длъжността:
1. Участва в процеса на договаряне и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по ОП НОИР.
2. Отговаря за процеса на съхраняване и архивиране на документацията по ОП НОИР.
3. Участва в информационната и комуникационна дейност на дирекцията.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование; минимална образователно-квалификационна степен:
“бакалавър ”
- Минимален ранг ІV младши; минимален професионален опит: 2 години в областта
на образованието и/или държавната администрация и/или работа по европейски проекти,
финансирани със средства от ЕС
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността съгласно утвърдена длъжностна
характеристика:
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- специалност от област на висше образование съгласно Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления
- Владеене на английски език, удостоверено със сертификат или друг официален
документ, отговарящ на минимум ниво В1 от европейската езикова рамка.
Размер на основната заплата за длъжността – 1335 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.
Необходими документи за кандидатстване:
Молба 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,
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 минимум един от общопризнатите официални
езици в ЕС, освен майчиния, на ниво В1 от европейската езикова рамка.
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.
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.
Подборите ще се извършат по документи, като с одобрените кандидати ще се
проведе и събеседване.
Информация за обявените подбори, както и информация за провеждане на
събеседването ще се получават на подадените от кандидатите телефони за връзка или
по електронната поща.

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