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ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Настоящата длъжност се създава и се финансира по проект по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на 

Оперативна програма „Техническа помощ”, за Изграждане и функциониране на областни 

информационни центрове (ОИЦ). По проекта се създават 27 ОИЦ, чиято дейност се координира от 

Централен информационен и координационен офис (ЦИКО) в София. Общата координация на мрежата 

от ОИЦ се извършва от Централния информационен офис (ЦИО).  

Длъжността се създава за срока на проекта. Срокът на проекта е 36-месечен. 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

Код по НКПД 2011: 1120 7023 – Управител. 

 

ІІІ. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

За ОИЦ в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора: 
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За ОИЦ в останалите областни градове: 

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

� Планира, организира, ръководи и контролира дейността на останалите членове на екипа на ОИЦ 

в съответствие с конкретните изисквания и указания, възложени от работодателя, ръководителя 

на проекта, ЦИКО/ЦИО. 

� Съгласува целите и нормативите за работа, разработва и предоставя за одобрение планове и 

графици, подготвя отчети за дейността на ОИЦ пред работодателя, ръководителя на проекта, 

ЦИКО/ЦИО. 

� Сътрудничи на Управляващите органи (УО) и Междинните звена (МЗ) на оперативните 

програми при организирането на инициативи за информация и публичност. 

� Активно развива връзки и сътрудничи с други мрежи за информация на Европейската комисия, 

регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините, включително 

при организацията на събития. 

� Координира и отговаря за работата на екипа на ОИЦ по предоставяне на необходимата основна 

и специфична информация за Националната стратегическа референтна рамка и оперативните 

програми – по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ. 

� Организира и отговаря за събирането, обобщаването и анализирането на информация за 

специфичните нужди от обучение и подкрепа за целевите групи на областно ниво. 

� Участва в заседанията на Областните съвети за развитие и други консултативни органи на 

регионално ниво, след съгласуване с работодателя. 

� Съдейства и подпомага при необходимост експертите на ОИЦ при предоставянето на 

информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги. 

� Координира и контролира работата на екипа на ОИЦ по разпространяването на информация и 

документи по открити процедури по ОП, за политиките на ЕС, на информация и съответни 

материали за областта. 

� Координира и отговаря за организирането на специални събития за популяризиране на 

оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и 

др., съобразени със специфичните нужди на региона. 

� Координира, отговаря за и, при необходимост подпомага даването на отговори на въпроси от 

страна на потребителите на услуги, включително препращането към други специализирани 

източници на информация. 

� Координира и отговаря за осигуряване на обратна връзка от бенефициентите по отношение на 

изпълнението на мерките по политиката за сближаване. 
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� Координира проучвания „на терен” и други социологически проучвания, провеждани сред 

целевите групи – фактически и потенциални бенефициенти по проекти, финансирани от 

Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС.  

� Създава и поддържа активно сътрудничество с националните и регионални медии на областно 

ниво. 

� Координира, отговаря и при необходимост подпомага предоставянето на информация до 

регионални медии за отворени процедури и/или наближаващи крайни срокове по процедури. 

� Провежда редовни ежемесечни заседания на екипа на ОИЦ и ръководителя на проекта за 

преглед, планиране и координация на оперативната дейност. 

� Следи за професионалното представяне на отделните служители на ОИЦ. 

� Активно участва в обучения и други инициативи, организирани от ЦИКО/ЦИО и други 

организации, насочени към усъвършенстване на компетентността му и развитие на личните му 

професионални умения. 

� Използва по предназначение базата данни и Интранет за нуждите на информационната мрежа на 

ОИЦ. Следи за навременното и точно въвеждане на информация от служителите в ОИЦ в 

рамките на техните компетенции и права за достъп до мрежата. Координира и контролира 

използването по предназначение от членовете на екипа на ОИЦ на материалната база, базата 

данни и Интранет мрежата на ОИЦ. 

� Отговаря за изготвянето на месечни отчети за работата на ОИЦ. Координира и контролира 

своевременното и в изискуемия формат предоставяне на съответна оперативна и периодична 

отчетна информация от членовете на екипа на ОИЦ. 

� Спазва професионална етика при изпълнение на своите функции и трудови задължения и не се 

ангажира с никакви дейности, които могат да се отразят отрицателно върху имиджа на ОИЦ и 

проекта. 

� Отговаря за материалната база и оборудването на ОИЦ да се поддържат във функционално и 

изправно състояние и се отнася към тяхната експлоатация с грижа на добър стопанин. 

Сътрудничи активно с материално отговорното лице (МОЛ), което има грижата за цялостното 

оборудване и обзавеждане на ОИЦ в страната. 

� Не участва в други трудови правоотношения или стопански и административни дейности за 

времето на своята работа в ОИЦ, без изричното писмено съгласие на работодателя. 

� В цялостната си дейност спазва изискванията на Общите вътрешни правила за организацията и 

дейността на ОИЦ и на Процедурен наръчник за работата на 27-те ОИЦ.  

 

V. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 

Длъжността „управител център” е подчинена на определения по проекта работодател.  

Конкретните задачи за изпълнение се поставят от работодателя и/или директно от ЦИКО/ЦИО, след 

съгласуване с работодателя и/или ръководителя на проекта.  

ЦИКО/ЦИО може да възлага директно на управителя на ОИЦ изготвянето на отчети, доклади и справки 

по проекта. 

След възлагане на задачите, управителят изготвя план за работа на ОИЦ, като спазва законодателството 

на Република България и съответните насоки и указания, инструкции, наръчник и вътрешни правила.  

Управителят на ОИЦ отчита ежемесечно пред работодателя и/или ЦИКО/ЦИО дейността на центъра и 

изпълнението на поставените задачи. Управителят на ОИЦ регулярно координира работата на ОИЦ с 

ръководителя на проекта. При възникнала необходимост, управителят на ОИЦ осигурява и друга 

периодична и/или оперативна отчетност, по указания на ЦИКО/ЦИО. 
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VI. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 

Управителят на ОИЦ отговаря за ефективното изпълнение на дейностите по предоставяне от центъра на 

информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги. Управителят ръководи екипа на 

ОИЦ. Задълженията и взаимовръзките по проекта изискват от заемащия длъжността да планира и 

организира работата на своите подчинени, при необходимост да оказва съдействие и подкрепа, да 

контролира и отчита изпълнението на поставяните задачи. 

За изпълнение на служебните си задължения управителят е снабден с необходимото офис оборудване, 

предоставено по проекта. Негово задължение е да съхранява и опазва предоставеното за работа на ОИЦ 

материално и нематериално имущество.  

 

VІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 Управителят на ОИЦ: 

� Взима самостоятелни решения относно организацията и разпределението на работата в ОИЦ, в 

рамките на утвърдените насоки и указания, нормативна уредба, наръчник и вътрешни правила. 

� В рамките на своята компетентност и след съгласуване с ЦИО/ЦИКО може да взема решения на 

оперативно ниво, свързани с персонала и материалната база. 

� Подпомага вземането на решения на по-високите нива чрез становища, мнения, анализи и 

препоръки. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ 

 Външни: 

� Със служителите в ЦИКО/ЦИО, в Управляващите органи и Междинни звена по ОП, с 

представители на местната и държавната власт. 

� С представители на заинтересовани страни, потребители на услуги на ОИЦ на територията на 

областта – местна общественост и структури, институции, организации – потенциални 

кандидати и бенефициенти по проекти, финансирани от СКФ. 

� С регионални и местни печатни и електронни медии, с мрежи за информация. 

 Вътрешни: 

� Със служителите в ОИЦ, със служителите в общинската администрация, ангажирани по проекта 

и/или в организацията (те) партньор(и) по проекта.  

 

ІХ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен „магистър”. 

Управленски опит: минимум 1 година. 

Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и 

контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от 

предприсъединителните и/или Структурните и Кохезионен фондове, или опит в работа с мрежи за 

предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни 

събития, семинари, обучения и др., или опит в установяването на комуникация и изграждането на 

партньорски отношения с институции и организации. 

Допълнителна квалификация: 

� компютърни умения – Word; Excel; PowerPoint, Internet, други софтуерни продукти; 

� владеенето на английски език е предимство (доказва се с диплома или сертификат за владеене 

на определено ниво); ползването на друг от работните езици на ЕС на работно ниво е предимство. 
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Х. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Познаване на целите на Кохезионната политика на ЕС, на НСРР и оперативните програми в Република 

България, на възможностите за финансиране от СКФ на ЕС. 

Умения да планира, организира, ръководи и контролира собствената си дейност и да мотивира 

членовете на екипа да работят всеотдайно за постигане на поставените цели. 

Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.  

Обективност на преценката и безпристрастност на решенията. 

Способност за работа под напрежение. 

Целеустременост, стремеж към успех и желание за личностно развитие. 

Настоящата длъжностна характеристика е разработена като част от „Процедурен наръчник за 

работата на 27-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика 

на ЕС в България” и е съгласувана с ………………………………. 

 

Служителят се запозна с длъжностната характеристика, екземпляр от която му бе връчен на дата. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Връчил: . . . . . . . . . . . . . .     Служител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(име, фамилия, длъжност)         (име, фамилия) 


