СЪОБЩЕНИЕ
До кандидатите, подали документи за участие в процедура за подбор на външни за
администрацията на Министерството на образованието и науката експерти за позицията
„Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта - Експерт „Информационни и
комуникационни технологии“) по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната
система на обучение“
Уважаеми кандидати,
Със Заповед № РД09-2876/20.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, е
сформирана комисия за осъществяване на процедура за подбор на вътрешни и на външни
експерти за допълване на екипа за организация и управление на проект BG05M2ОP001-2.0140001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Съгласно утвърдените от министъра Правила
за подбор на експерти за участие в екипи за организация и управление и за избор на експерти в
териториалните екипи за организация и управление по проекти по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с конкретен бенефициент Министерство на
образованието и науката“ /Правила/, в срок до 5 работни дни, считано от крайния срок за
подаване на документи за кандидатстване, комисията за осъществяване на подбора трябва да
провери подадените документи и да изготви списък на допуснатите до участие в подбор
кандидати.
Правното значение на административните срокове по горецитираните Правила е, че те са
инструктивни, а не преклузивни, т.е изтичането на срока по Правилата не води до прекратяване
на субективните права и задължения, както и същите не са скрепени с налагането на санкция.
В тази връзка Ви уведомявам, че към настоящия момент председателят на комисията и
членове от нейния състав по горецитираната заповед за сформиране на комисия, са със статус
„временна неработоспособност поради болест“ и не може да бъде събран необходимият кворум
за провеждане на конкретния етап, до който са достигнали процедурите за подбор. След
възстановяване на кворума в състава на комисията, работата за подбор на външни експерти, ще
продължи в съответния етап, по реда и в срока, съгласно Правилата, за което кандидатите ще
бъдат надлежно уведомени.
Екип по проект ПДСО
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.

