
 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ   
 “ ОДИТ НА СРЕДСТВАТА  ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ”  

 

  

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

О Б Я В Л Е Н И Е 

  
 
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА ОСЕС), ул. 
“Леге” № 2, ет. 5 /тел. 9859 5203/, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 
провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 3-22/23.02.2011 г. на 
изпълнителния директор 
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 
 
 
За длъжността „Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор”  
в дирекция „Одитна дейност”, както следва: 

 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за 
заемане на всяка от конкурсните длъжности, са: 
- степен на образование: висше, минимална образователна степен - бакалавър; 
- професионален опит: 4 години или 
- ранг: ІІІ младши; 
- специфично изискване за заемане на конкурсната длъжност: да отговарят на 
изискванията на чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) 
- да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от 
министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да 
притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор (CIA или 
CGAP). 
2. Допълнителни изисквания за конкурсните длъжности са: 
- висше образование в областта на икономиката или правото; 
- добро познаване и опит в прилагането на международно признати одитни стандарти 
и одитни процедури; 
- опит в областта на финансовия одит е предимство; 
- добро владеене на английски език – писмено и говоримо на ниво, позволяващо 
разбирането на професионални материали (отличното владеене е предимство); 
- познаване на основните регламенти в областта на Структурните и Кохезионния 
фондове на Европейския съюз; 
- работа с MS Office, правно-информационни продукти, Internet и електронна поща. 
3. Начинът за провеждане на конкурса за конкурсните длъжности 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 /Приложение 2 към Наредба за провеждане на 
конкурсите за държавни служители (НПКДС)/; 
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 
правоспособност и допълнителни квалификации;  
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на 
професионалния опит. 
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник 
(нотариално заверено пълномощно) в 14 дневен срок (от публикуване на обявлението)  
в сградата на ИА ОСЕС, стая № 500, пети етаж, ул. “Леге” № 2, гр. София, 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 
информационното табло във фоайето на ИА ОСЕС, адрес - гр. София, ул. „Леге” № 2. 
7. Описание на длъжността: Извършва одити на системите за управление и контрол 
и одити на операциите на средствата от .Европейския съюз. 
Специфични одитни дейности и проверки на организациите, осъществяващи функции 
по управление на средства по: програма ИСПА/Кохезионен фонд по Регламент (ЕО) 
№ 1164/94 на Съвета, оперативните програми "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика", 
8. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1500 лв. Допълнително 
месечно възнаграждение за конкурсната длъжност, съгласно чл.6, ал. 1 от 
Постановление № 67 на Министерски съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в 
бюджетните организации и дейности в размер на основната месечна заплата.  
 
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от 
НПКДС могат да се изтеглят от следните Интернет адреси: 
http://ar2.government.bg/ras/konkursi и http://www.minfin.bg/bg/page/17   
 
 
 
 
 
 
ДОБРИНКА МИХАЙЛОВА 
Изпълнителен директор  


