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Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

 
 

 

Наименование на проекта        Център за компетентност  

                                                    „Персонализирана иновативна медицина“ (ПЕРИМЕД) 

 

 Номер на договора                    BG05M2OP001-1.002-0005-C01 

 

 Партньор по проекта                 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

 Място на изпълнение                гр.Пловдив 4000, ул.“Костаки Пеев“ № 21 
 

 
 

 

Позиция по проекта:                                                                             ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ  

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 
 

Образование: 

 Образование: висше, юридическо или икономическо, с образователно 

квалификационна степен „магистър“; 

 

Квалификация и опит: 

 Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция – експерт 

„Обществени поръчки“ (доказва се с автобиография и съпътстващи 

удостоверителни документи); 

 Професионален опит се изисква в областта на правото/икономиката; 

 Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от 

професионална област – право, икономика; 

 Добро познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, в 

т.ч. ЗОП, ППЗОП, ЗУСЕСИФ; 

 Опит и умения за работа с компютърна периферия (MS Office, задължително 

високо ниво на Excel, Internet) ; 

 Умения и опит за работа с Централизирана автоматизирана информационна 

система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), удостоверени с 

подходящ документ / при наличие, представете такъв/; 

 С предимство ще се разглеждат кандидати с опит и познания в работата с 

електронен модул за управление на проекти и отчитане, съгласно изискванията на 

Регламент (ЕО) № 1303/2013, като Информационна система за управление и 

наблюдение (ИСУН 2020), както и опит в проектната дейност. 

Позиция по проекта:                                                                         Експерт по ЗОП 
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 Умения за работа в екип, отговорност, организационни умения, лоялност, 

дискретност. 

 

Функции: 

 Отговаря за подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП; 

 Участва в договарянето и разрешаването на проблеми при реализацията на 

Проекта; 

 Идентифицира проблеми, свързани с изпълнението на Проекта и докладва за тях 

на Члена на борда и Експерта за изпълнението на дейностите на ПУ; 

 Участва в организацията по сключването на договори, свързани с провеждането 

на дейности по Проекта; 

 Съдейства на екипите от ИА НОИР, проверяващи дейността по Проекта; 

 Участва в подготовката на процедурите за провеждане на конкурсите по ЗОП; 

 Контролира изпълнението на сключените договори по Проекта; 

 При необходимост осъществява комуникация с финансиращия орган; 

 Изпълнява други дейности, свързани с реализацията на Проекта.  

 

Отговорности по проекта: 

 Отговаря за законосъобразното осъществяване на дейностите и задачите, 

свързани с управлението, организацията и отчитането на Проекта; 

 Отговаря за организацията, условията и реда за възлагане на обществените 

поръчки за провеждане на конкурси по Проекта, с цел осигуряване на 

ефективност при разходване на средствата; 

 Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не 

злоупотребява с неговото доверие и не разпространява сведения, факти и 

служебна информация, станала му достояние при изпълнение на служебните 

задължения, както и по отношение на работата с личните данни на персонала 

на ПУ, както и с данни на партнъорите по проекта. 

 

 Срок за подаване на документи: 10 календарни дни, считано от деня, следващ 

датата на публикацията на обявата за конкурса 

 

  Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други 

съпътстващи документи на e-mail: projects@uni-plovdiv.bg до 31.05.2020г вкл. 

 

 Лице за контакт: Цветелина Иванова 

 Телефон: 032/261 401 
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  Всички данни, предоставени от Вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат 

използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по 

документи кандидати. 

 

Дата: 21.05.2020 г. 

гр. Пловдив 
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