РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на финансите /МФ/, ул. “Г. С. Раковски” № 102, /тел. 9859 1/, на
основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ – 970 /
24.10.2016 г. на министъра на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
в отдел „Преки данъци“ на дирекция „Данъчна политика”, както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен –
„бакалавър“;
- професионален опит: 4 години опит в областта на финансите и/или данъчния или
финансов контрол, или придобит III младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на стопанските науки;
- компютърни умения – MS Office, правно-информационни продукти, Internet;
- отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
- много добро познаване и ползване на международно данъчно облагане и
националното данъчно законодателство в областта на корпоративните данъци;
- много добро познаване и ползване на законодателството на Европейския съюз
(ЕС) - регламенти, директиви и практика на Съда на ЕС в областта на прякото
данъчно облагане.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест;
- практически изпит;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в
конкурса са:
- заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен
(документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на
Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища,
приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69
от 2000 г., посл. изм., бр. 62 от 2013 г.) и за допълнителни квалификации;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или
служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на
български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
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5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
(нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявлението, в
сградата на МФ, Приемна (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”,
всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на
информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, ул. “Г.
С. Раковски” № 102 и пред Приемна (стая № 1) - входа от ул. “Георги Бенковски”, както и
на Интернет страницата на министерството.
7. Кратко описание на длъжността: анализ на проекти на европейски нормативни
актове, изготвяне на рамкови позиции по проекти на европейски нормативни актове и
позиции за заседанията на работните групи и комитети на Европейската комисия (ЕК) и
Съвета на ЕС и за заседанията на Съвета на министрите по икономически и финансови
въпроси (ЕКОФИН) в областта на прякото данъчно облагане, участие в работни групи и
комитети на ЕК и Съвета на ЕС, изготвяне на проекти на нормативни актове, в т.ч. по
транспониране на актове на ЕС, становища, позиции и други в областта на корпоративното
подоходно облагане.
8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 420 до 2300 лв., като
индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от
Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната
администрация.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от
НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на министерството http://www.minfin.bg/bg/page/17
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