РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ИЗБОР НА ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ ЗА ПЕРИОДА
1 АПРИЛ – 31 ДЕКЕМВРИ 2008 Г.
І. Срок и място за подаване на документи за кандидатстване за първични дилъри
на ДЦК
Документи за кандидатстване за първични дилъри на ДЦК се подават от 14 до 18
март 2008 г. включително. Заявлението за кандидатстване се подава в приемната на
Министерството на финансите, намираща се на партера в сградата на министерството, стая 4,
вход от ул. „Бенковски” с работно време от 10.00 до 12.30 ч. и от 14.00 до 16.30 ч. При
подаването на заявлението ще се осъществява проверка на набора от представени документи
и дали те съответстват на изискванията на чл. 7, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 15, след което на
заявлението се поставя входящ номер, удостоверяващ подаването на документите в
установения срок.
Образец на заявлението за кандидатстване, както и на декларациите по чл. 7, ал. 3, т. 4
и 5 от Наредба № 15 се намира на Интернет страницата на Министерство на финансите,
рубрика «Държавен дълг», подрубрика «Пазар на ДЦК».
ІІ. Процедура по избора на първични дилъри и оповестяване на резултатите от
избора
Изборът на първични дилъри ще се осъществи на 26.03.2008 г.
Периодът на оценка изпълнението на показателите по критерий 1 и критерий 2 е
01.11.2007 г. - 14.03.2008 г. включително.
Списъкът на утвърдените първични дилъри ще бъде публикуван на Интернет
страницата на Министерство на финансите, рубрика «Държавен дълг», подрубрика «Пазар
на ДЦК».
Утвърдените първични дилъри сключват договор за първично дилърство на ДЦК с
Министерство на финансите, в срок до 31.03. 2008 г.

ІІІ.

Удостоверяване на квалификацията на персонала

Писменият тест за удостоверяване на квалификацията на персонала ще се осъществи
в сградата на Министерството на финансите в периода 7.04 - 11.04.2008 г.
София - 1040
ул. ”Г.С.Раковски” № 102

тел. централа: 9859 2001, 9859 2002
факс: 987 05 81

oresharski@minfin.bg
www.minfin.bg

