
 

Дирекция  “Централно звено за финансиране и  договаряне”  

 
София - 1040  тел.: (02) 9859 2772, 2777; тел. централа: 9859 1 cfcu@minfin.bg  
ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 9859 2773 www.minfin.bg  

 телекс: 22 727 

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 
 
 
 
 

ОБЯВА 
 
 

На основание Заповед № ЗМФ-165/07.02.2008 г., във връзка с изпълнението на Проект 
по програма ФАР BG 2005/017-648.02: „Подкрепа за устойчиво управление на кризи на 
централно и местно ниво”, включващ техническа помощ за повишаване капацитета на 
Министерство на държавната политика при бедствия и аварии за планиране, превенция и 
повишаване подготвеността за управление и реакция при бедствия, и във връзка с чл. 2, ал.1, 
т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки  

 
ОБЯВЯВАМ: 

 
Конкурс за наемане на експерт (независим оценител) като член в оценителна комисия 

за обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ по проект на програма Фар БГ 
2005/017-684.02, целяща повишаване на капацитета за превенция, подготовка, управление, 
реакция и възстановяване при бедствия в България”.  

Условия на конкурса: 
Квалификация и умения: 
- Завършено висше образование; 
- Владеене на български език; 
- Ползването на английски език е предимство. 
 
Общ професионален опит: 
Минимум 10 години професионален опит в областта на защита от / управление на 

природни бедствия (наводнения, свлачища, земетресения и др.) и/или изграждане на 
административен капацитет за управление на природни бедствия. Професионалният опит се 
зачита от датата на получаване на дипломата за висше образование. 

 
Специфичен професионален опит: 
• От 10-те години професионален опит съгласно изискването по-горе, поне 3 години 

следва да са практически опит в областта на защита от / управление на природни бедствия 
и/или изграждане на административен капацитет за управление на природни бедствия; 

• международен опит в сферата на защита от / управление на природни бедствия, т.е. 
опит в повече от една държава ще се счита за предимство; 

• познаването на законодателството на Европейския съюз и добрите практики в 
областта на  защита от / управление на природни бедствия ще се счита за предимство; 

• опит в предоставянето на консултантски услуги в областта на защита от / управление 
на природни бедствия ще се счита за предимство. 
 

Работата на експерта ще продължи между 10 и 15 работни дни. 
Кандидатите трябва да представят копия на  дипломи за завършено висше 

образование / образования, копия от трудова книжка и трудовите договори, както и други 
документи доказващи квалификацията и опита на кандидата. Кандидатите следва да 



представят и ценово предложение в евро, включващо цена за работен ден (8 часов работен 
ден). 

Предложенията се подават в запечатан плик, върху който се отбелязва предметът на 
конкурса, пълното наименование и адресът на заявителя. 

Място за подаване на документите: Министерство на финансите, гр. София, ул."Г. С. 
Раковски" № 102, стая 512, всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа. 

Крайният срок за подаване на документи е 25.03.2008 г. 
 
 
 
 

 
 

ЛЮБОМИР ТУШАНОВ:  
 
Директор на ЦЗФД и Упълномощен 
Ръководител на Програма Фар към 
ЦЗФД 

 
 
 
 
 
 


