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ПОКАНА 

Конкурс за неключови експерти 

 

Код на публикацията:  002-05.01.11 

 

Консорциум „Модерно управление” възнамерява да извърши подбор на 

следните неключови експерти за изпълнение на Техническа помощ: 

“Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти” по 

проект 0016-ЦКЗ-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти 

за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”, 

финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”: 

 

Длъжност в проекта 

Експерт „Управление на инфраструктурни проекти” 

 

Участниците  в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия: 

1. Да имат най-малко 2 години професионален опит;  
2. Да имат университетска степен или еквивалентна; 
3. Компютърна грамотност. 

 

Участниците  в конкурса трябва да отговарят на следните специфични  условия: 

 

Съгласно Приложение 4 

 
Конкурсно досие: 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. Автобиография - Приложение 2 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Указания към кандидатите 
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2. Специфични условия за всяка обявена позиция - Приложение 4  
 

2. Декларация на консултанта - Приложение 3 /попълва се от всички одобрени 
участници в конкурса, като част от договора им с консорциума/ 

 

Конкурсното досие е на разположение и на следните интернет адреси: www.dicon-bg.com; 

www.ciela.net; www.netlaw.bg; www.idein.eu  

Документацията може да се изиска и по e-mail: eufunds@dicon-bg.com 

Подаването на документи може да се извърши по пощата или на ръка на адрес: гр. 

София, бул. „Владимир Вазов”, сграда до блок 208, ет.2 /важи датата на приемане на 

документите в офиса/ или по e-mail: eufunds@dicon-bg.com 

Комуникация по телефон не е допустима. 

Крайният срок за подаване на кандидатури е 17.00 ч. на 10.01.2011 г.  

 

Отварянето на кандидатурите ще се състои на: 10.01.2011 г. от 17:30 часа в офиса на 

консорциума. 

С одобрените кандидати ще бъдат проведени интервюта. 

Консорциум „Модерно управление” си запазва правото да обяви допълнителни сесии за 

набиране на неключови експерти при възникване на такава необходимост. Датите за 

допълнителните сесии ще бъдат публикувани на следните интернет адреси: www.dicon-

bg.com; www.ciela.net; www.netlaw.bg; www.idein.eu  

Конкурсно досие 
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УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА НЕКЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 

Място на изпълнение: България 

 

1. Код на публикацията:  002-05.01.11 
2. Процедура: Открита местна 
 

3. Възложител: Консорциум „Модерно управление” 
 

4. Описание на договора: Консорциум „Модерно управление” възнамерява да 

извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Техническа 

помощ: “Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни 

власти” по проект 0016-ЦКЗ-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и 

местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния 

фондове на ЕС”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”: 

Длъжност в проекта 

Експерт „Управление на инфраструктурни проекти” 

 

5. Разписание на времето: 
 

 ДАТА ЧАС 

Краен срок за представяне на 

кандидатурите 

10.01.2011 г. 17:00 

Дата на отваряне на кандидатурите 10.01.2011 г. 17:30 

Дата на приключване на оценката на 

кандидатурите и изготвяне на кратък 

списък от експерти 

10.01.2011 г. - 

Интервюта с кандидатите от краткия 

списък 

11.01.2011 г. - 

Уведомление за избор на неключови 

експерти 

11.01.2011 г. - 

Подписване на договор След одобряване от - 
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Възложителя 

 

* Определените за интервю кандидати от краткия списък ще бъдат уведомени 

допълнително за точния час на интервюто. 

6. Условия за участие: кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 
 

Участниците  в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия: 

→→→→ Да имат най-малко 2 години професионален опит;  
→→→→ Да имат университетска степен или еквивалентна; 
→→→→ Компютърна грамотност. 

 

Участниците  в конкурса трябва да отговарят на следните специфични условия: 

Съгласно Приложение  4 

7. Основание за изключване от участие: кандидатът е в конфликт на интереси 
съгласно Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

 

8. Критерии за подбор: Консултантите трябва да отговарят на общите и специфични 
условия, описани в т. 6. 

 

9. Участие в процедурата за набиране на неключови експерти: 
Необходимите за кандидатстване документи са публикувани на следните интернет адреси: 

www.dicon-bg.com; www.ciela.net; www.netlaw.bg; www.idein.eu. Документацията може да 

се изиска и по e-mail: eufunds@dicon-bg.com. Предложенията се попълват в 

Автобиография /Приложение 2/, включена в конкурсната документация, като форматът 

и указанията за попълване трябва да се спазват точно.  

10. Краен срок за подаване на кандидатурите: съгласно т. 5, по e-mail: eufunds 
@dicon-bg.com, или на адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов”, сграда до блок 208, ет.2.  
За участие се допускат кандидатури по e-mail, с куриер или на ръка в рамките на 
обявения краен срок за участие. В e-mail или на плика трябва да бъдат изписани: 

• Код на публикацията; 
• Име и контактна информация на кандидата: телефон, факс, адрес и e-mail за 

кореспонденция; 
• Думите: „За конкурса за неключови експерти”. 
 

Предложения, получени след обявения срок няма да бъдат разглеждани. 
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11. Сесия по отваряне на кандидатурите: Кандидатурите ще бъдат отворени съгласно 
т. 5, от специално назначена за целта комисия. 
 

12. Език на процедурата: Цялата писмена кореспонденция, свързана с тази процедура 
за избор на неключови експерти ще бъде на български език. 
 

Решенията на Оценителната комисия са колективни и нейните сесии се водят при закрити 

врати. Членовете на Оценителната комисия са обвързани с декларации за поверителност. 

13. Подписване на договора(ите) 

Подписването на договорите с неключовите експерти ще се осъществи след одобряването 
им от Възложителя по Техническа помощ: “Организиране и провеждане на обучения за 
регионалните и местни власти” по проект 0016-ЦКЗ-1.5 „Укрепване капацитета на 
регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния 
фондове на ЕС”. Ако Възложителя не одобри дадената кандидатура, не може да бъде 
подписан договор с неключовия експерт. В рамките на 10 дни от получаването на вече 
подписания договор от консорциума, избраният неключов експерт трябва да подпише и 
датира договора и да го върне на консорциума. 

Ако избраните експерти не изпълнят това изискване, това може да бъде основание за 
анулирането на решението за възлагане на договора. Другите кандидати ще бъдат 
информирани, че техните кандидатури не са били приети, чрез стандартно писмо. 
Решенията на оценителната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване. 
Комисията не дължи пояснения за причините за отхвърляне на кандидатури на който и да 
е от кандидатстващите експерти. 
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ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

1. Автобиография - Приложение 2 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Указания към кандидатите 
 

2. Специфични условия за всяка обявена позиция- Приложение 4  
 

3. Декларация на експерта - Приложение 3 /попълва се от всички одобрени 
участници в конкурса, като част от договора им с консорциума/ 
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Приложение 2 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Длъжност в проекта: 

1. Фамилно име:  
2. Собствено и бащино име:  
3. Дата на раждане:  
4. Националност: 
5. Семейно положение:  
6. Образование:  
 

Учебно заведение 
[ от дата – до дата ] 

Получени степен(и) или диплома(и): 

  

  

 

7.  Езикови умения:  Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (1 - отлично; 
5 - слабо) 

Език четене говоримо писане 

    

    

    

    

 

8. Членство в професионални организации: 
9. Други умения:  (например компютърна грамотност и др.) 
10. Настояща длъжност:  
11. От колко години работи за този работодател?  
12. Основни квалификации:  (свързани с предмета на конкурса) 
13. Конкретен опит в региона: 
 

Държава от дата - до дата 

  

 

14. Професионален опит: 

от дата – 
до дата 

място фирма длъжност описание 

     

     

     

     

 

15. Друга информация:  (например публикации) 
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Приложение 3 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА* 
 

Код на публикацията:  ...................................... 

 
Долуподписаният, с настоящето декларирам, че съм способен и желая да работя за 

периодите от време, посочени по-долу и предвидени за моята длъжност, за която съм 

представил автобиография в случай, че Консорциум „Модерно управление” ми предостави 

работа, а именно: 

 

От: До: 

< начало на период 1 > < край на период 1 > 

< начало на период 2 > < край на период 2 > 

< и т. н. >  

 

С настоящата декларация потвърждавам, че съм наясно с условията на договора, който 

ще подпиша. Ако в периода на действие на договора встъпя в трудови взаимоотношения с 

друга компания или организация, като експерт, съм длъжен да уведомя незабавно 

Консорциум „Модерно управление”. 

 

Име:  

Подпис:  

Дата:  
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Приложение 4 

Конкурс за неключови експерти 

Специфични изисквания към кандидатите по видове експерти 

Код на публикацията:  001-21.12.10 

 Длъжност в   

              проекта 

Специфични изисквания към кандидатите 

Експерт „Управление на 

инфраструктурни проекти” 

 

- Строителен инженер или релевантно; 

- Минимум 4 години опит в разработването и/или изпълнението/управлението на проекти, финансирани със 

средства от ЕС; 

- Опит като лектор/ обучител. 
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