МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА
КОНКУРС за подбор на експерти, които ще участват в екипите за управление на
проекти на общините – бенефициенти по приоритетни ос 1 - Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000
екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни
ареали и приоритетна ос 2 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране на отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, за
заемане на следните длъжности:
Ръководител на проект 1 - за проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС.
Минимални изисквания:








Висше образование - минимална образователна степен "магистър", по
специалностите с придобита квалификация: „ВиК инженер” или еквивалентна
такава /за чуждестранни физически лица/;
Професионален опит минимум 12 години професионален опит по
специалността;
Специфичен опит - минимум 5 години опит в областта на управлението на
инфраструктурни/инвестиционни проекти за строителство на пречиствателни
станции за отпадъчни води и/или на канализационни мрежи в населени места
и/или 5 години опит в проектиране на позиция „главен проектант”/”водещ
проектант”/”отговорен проектант” на пречиствателни станции за отпадъчни
води и/или на канализационни мрежи.;
Опит при управление или изпълнение на минимум един инвестиционен
проект през последните 5 години, при условията на FIDIC;
Умение за работа с текстообработващи програми, Сad и GIS, Project Manаgеr,
електронна поща, Internet.

Ръководител на проект 2 - за проекти по приоритетна ос 2 на ОПОС.
Минимални изисквания:








Висше образование - минимална образователна степен "магистър" по някоя от
следните специалности: „ПГС”, „ССС”, „Транспортно строителство”,
„Хидротехническо строителство”, с придобита квалификация „строителен
инженер” или еквивалентна такава /за чуждестранни физически лица/;
Професионален опит минимум 12 години професионален опит по
съответната специалност;
Специфичен опит - минимум 5 години опит в управление на „комплексни
обекти” по смисъла на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти, издадена на основание чл. 139, ал. 5 от Закона за
устройство на територията е т.е. обект, „… който е предназначен за
осъществяване на една или повече основни дейности, заедно с необходимите
спомагателни и обслужващи дейности, като дейностите се осъществяват
в самостоятелно обособени подобекти в една или повече сгради и
съоръжения“ и/или 5 години опит в проектиране на позиция „главен
проектант”/”водещ проектант”/”отговорен проектант”;
Опит при управление на минимум един инвестиционен проект през последните
5 години, при условията на FIDIC;
Умение за работа с текстообработващи програми, Сad и GIS, Project Manаgеr,
електронна поща, Internet.

Технически експерт 1 - за проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС
Минимални изисквания:



Висше образование - с минимална образователна степен “магистър”, по
специалностите: „ВиК”, „ССС”, ”ПГС” или еквивалентни на посочените /за
чуждестранни физически лица/;



Професионален опит – минимум 8 години общ професионален опит по
специалността;
Специфичен опит - минимум 5 (пет) години опит в проектиране и/или
изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и/или
канализационни мрежи в населени места или участие в изпълнение на
инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води и/или
канализационни мрежи в населени места;
Опит в изпълнение на договори (минимум 1 договор) за проектиране и/или
изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и/или
канализационни мрежи в населени места, през последните 5 години;
Умения за работа с текстообработващи програми, Сad и GIS, Project Manаgеr,
електронна поща, Internet.






Технически експерт 2 - за проекти по приоритетна ос 2 на ОПОС
Минимални изисквания:


Висше образование - с минимална образователна степен “магистър”, по
специалностите: „ВиК”, „ССС”, ”ПГС” или еквивалентни на посочените /за
чуждестранни физически лица/;



Професионален опит – минимум 8 години опит по съответната специалност;



Специфичен опит - минимум 5 (пет) години опит в проектиране и/или изграждане
на обекти, свързани с третиране на отпадъци или на други „комплексни обекти”,
включително и предпроектни проучвания”;



Опит в изпълнение на договори (минимум 1 договор) за проектиране и/или
изграждане на обекти, свързани с третиране на отпадъци или на други „комплексни
обекти”, през последните 5 години;



Умение за работа с текстообработващи програми, Сad и GIS, Project Manаgеr,
електронна поща, Internet.

Финансов експерт
Минимални изисквания:


Висше образование - с минимална образователна степен “магистър”, по някоя от
следните специалности: ”Икономика”, „Финанси”, „Финансов мениджмънт”,
„Счетоводство и контрол”, „Банково дело” или еквивалентни на посочените;



Професионален опит - минимум 5 (пет) години по съответната специалност;



Специфичен опит – минимум 3 (три) години опит на позиция „финансов експерт”
или подобна при подготовка и/или управление на инфраструктурни/инвестиционни
проекти;
Опит в изготвянето на финансови и/или икономически анализи по проекти,
финансирани със средства на ЕС;




Умения за работа с текстообработващи програми, електронна поща, Internet.

Експерт юрист
Минимални изисквания:



Висше образование – по специалност “Право”, с образователна степен “магистър”
и придобита юридическа правоспособност;



Професионален опит - минимум 5 (пет) години опит по специалността;



Специфичен опит - минимум 3 (три) години опит като юрист в сферата на
управление на инфраструктурни/инвестиционни проекти;



Опит в областта на гражданско, търговско и административно право, както и в
подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки или в
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП;



Умения за работа с текстообработващи програми, електронна поща, Internet.

Основните задължения на експертите се съдържат в Приложение № 3.
Назначена със заповед на министъра комисия организира и провежда процедурата за
подбор на два етапа: подбор по документи и интервю с допуснатите кандидати.
Допуснатите експерти, включени в списъка, ще бъдат назначавани от съответните
бенефициенти-общини по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС на срочни трудови
договори, със срок на договора - до 31.12.2015 г. Допуснатите експерти ще бъдат
назначени в населено място в зависимост от посочените от тях предпочитания.
Необходими документи:
- Писмено заявление за участие в процедура по подбор съгласно Приложение № 1;
Към заявлението се прилагат:
-Автобиография ;
-Мотивационно писмо;
-Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на
друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за
умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е
лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността. Документи за степен на образование или професионална
квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им
от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и по ред
определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.
- Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния
опит;
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността,
описани в Приложение № 2.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от
всеки кандидат или чрез пълномощник.
Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул.
“Мария Луиза” № 22, Партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.
Срок на подаване за документите: 14 - дневен срок от датата на публикуване на
обявата за конкурса.
Всички съобщения във връзка с провеждане на подбора ще бъдат обявявани на
електронната страница на ОПОС – /ope.moew.government.bg/

Списъци с експерти ще бъдат публикувани и на електронната страница на ОПОС и на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, като
информация за допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за
него ще бъде представена и на информационното табло в сградата на МОСВ на бул.
“Мария Луиза” № 22.
Минимално брутни месечни възнаграждения:
- Ръководител на проект - - 1800 лв.
-Технически експерт- 1600 лв.
- Финансов експерт от 1400 лв.
- Експерт юрист от 1400 лв.
Забележка: Посочените възнаграждения могат да бъдат и в по-висок размер, с оглед
професионалния опит и квалификация на кандидата и наличния финансов ресурс на
съответната община-бенефициент по проекта.

