
   

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-

0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Клъстер София град на знанието и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Наименование на бенефициента  Клъстер София град на знанието 

Номер на договора BG16RFOP002-2.009-0018-C01 

Място на изпълнение гр. София 1000, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 3, офис 6 

Период на изпълнение 22.11.2017 – 22.05.2019 г. 

 

 

 

Позиция по проекта: ЕКСПЕРТ МАРКЕТИНГ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

 

Образование: 

• Висше образование със степен Магистър/Бакалавър. 

 

Квалификация и опит: 

• опит в управлението на клъстери и/или развойна дейност в компании или в големи 

организации - мин. 5 г.; 

• наличие на допълнителна квалификация или специализация или участия в сертифицирани 

курсове или други релевантни форми на продължаващо професионално развитие в областта 

на управление на: клъстери / МСП / стратегическо управление / организационно развитие / 

консултинг / градове на знанието / знание / иновации и др. релевантни на проблематиката 

области; 

• опит и умения за работа с компютърно оборудване и технически средства за презентация; 

• владеене на английски език.. 

 

Функции: 

• анализира външната среда, предизвикателствата и възможностите, силните и слаби страни 

на организацията и предлага на ръководството стратегия за развитие на клъстера; 

• подготвя и предлага клъстерни политики и клъстерни инициативи пред ръководството на 

клъстера; 

• предлага, внедрява и управлява балансирана система от показатели по изпълнението на 

заложените стратегически цели и задачи; 

• организира и координира дейността на тематичните и програмните съвети към клъстера, като 

предлага за разглеждане теми, програми и клъстерни инициативи; 

• участва в подготовката на оперативните планове и бюджети за дейността на клъстера, 

съгласно приетите стратегически документи. 

  



   

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-

0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Клъстер София град на знанието и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

2 

 

Отговорности по проекта: 

• да координира и лично да участва в разработването на концепцията и мастер плана за 

създаване на град на знанието; 

• да осигури организационно, методически и технически дейността на програмните и 

тематичните съвети и да прави предложения за включването в плана и бюджета на клъстера 

на клъстерни инициативи и програми; 

• да участва в работата на управителните органи по тяхна покана; 

• да участва в работните срещи, свързани с управлението на проекта; 

• да отчита извършената работа пред ръководството на проекта и клъстера. 

 

Период на заетост:  

От 2ри до 18ти месец от изпълнението на проекта, 4 часа на ден. 


