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МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ /МФ/ НАБИРА КАНДИДАТУРИ ЗА КВОТНА 

ДЛЪЖНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО– ГР. МОСКВА /МБИС/ 

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РАБОТА С ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ” 

 

Общи изисквания – кандидатите за длъжността трябва да са: 

- български граждани; 

- да са пълнолетни и да не са поставени под запрещение; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 

свобода; 

- да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност. 

Образование: 

- висше образование в областта на икономиката, финансите или банковото дело – 

минимална образователно-квалификационна степен „магистър”; 

Професионален опит: 

- не по-малко от пет години стаж във финансово-банковата сфера, от които не по-малко 

от две години на ръководна длъжност. 

Необходими умения и компетентности: 

- умения в областта на организацията на работата с финансови институции;  

- установяване и развитие на кореспондентски отношения с кредитни организации; 

- умения за работа с банкови системи за обработка на данни; 

- умения за провеждане на преговори и презентации; 

- работа с MS Office; 

- задължително владеене на руски и английски език. 

 

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие са:  

 Писмено заявление за участие в подбора по образец (образецът на заявлението е 

публикуван на електронната страница на Министерство на финансите 

http://www.minfin.bg/bg/1306); 

 Декларация от лицето, че отговаря на общите изисквания за длъжността (образецът на 

декларация е публикуван на електронната страница на Министерство на финансите 

http://www.minfin.bg/bg/1306); 

 Мотивационно писмо; 

 Копие на диплома/и за завършено висше образование; 

 Копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на 

професионалния опит;  

 Копия на документи, удостоверяващи нивото на владеене на руски и английски език; 

 Копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация 

и обучения (ако притежават такива). 

 

Място и срок за подаване на документи: 

Документите се подават в сградата на Министерството на финансите на адрес: гр. София 

1040, ул. “Г. С. Раковски” № 102 в Приемна (стая № 1) на МФ, партерния етаж – входа от ул. 

“Георги Бенковски” в запечатан непрозрачен плик с надпис „Кандидатура за началник на 

отдел „Работа с финансовите институции” в Международната банка за икономическо 
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сътрудничество – гр. Москва”, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Документите могат 

да се подават и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на горепосочения адрес.  

 Срокът за подаване на документите е 10 дни от публикуването на обявлението. За 

подадените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо. 
Подборът ще се проведе въз основа на представените от кандидатите необходими 

документи и при необходимост събеседване. Комисията ще уведоми лично одобрените по 

документи кандидати.  

Окончателният избор за позицията ще е на Ръководството на МБИС. 


