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УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА НЕКЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 

Място на изпълнение: България 

 

1. Код на публикацията:  001-21.12.10 
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” 

Експерт „Публичност и информация” 

Експерт „Юридически въпроси, свързани с усвояването на средства от СКФ”  

Експерт „Публично-частно партньорство” 
Експерт „Териториално сътрудничество” 

 

5. Разписание на времето: 

 

 ДАТА ЧАС 

Краен срок за представяне на 

кандидатурите 

24.12.2010 г. 17:00 

Дата на отваряне на кандидатурите 25.12.2010 г. 10:00 

Дата на приключване на оценката на 25.12.2010 г. - 
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кандидатурите и изготвяне на кратък 

списък от експерти 

Интервюта с кандидатите от краткия 

списък 

26.12.2010 г. - 

Уведомление за избор на неключови 

експерти 

27.12.2010 г. - 

Подписване на договор След одобряване от 

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.  
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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. 

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. 

 

 


