РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на финансите /МФ/, ул. “Г. С. Раковски” № 102, /тел. 9859 1/, на
основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители и Заповед № ЗМФ – 665/13.06.2011 г. на заместник министър председателя и министър на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „МЛАДШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”
в дирекция „Вътрешен одит”, както следва:
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността са:
- образование: висше, минимална степен – „бакалавър”;
- професионален опит: не се изисква;
- специфично изискване за заемане на конкурсната длъжност: да отговаря на
изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на стопанските или правните науки;
- компютърни умения – Word, Excel, Internet, правно-информационни продукти;
- добро познаване на законодателството, свързано с вътрешния одит и контрол и
правилно прилагане на разпоредбите му в съответната област;
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в
конкурса са:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение №2 към Наредбата 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,
допълнителни квалификации и правоспособност;
- Копие на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от
министъра на финансите или копие на валиден международно признат
сертификат за вътрешен одитор;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит (ако има такива).
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
/нотариално заверено пълномощно/ в 10 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”.
7. Описание на длъжността: Осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси, включително свързани с управлението на
средствата от Европейския съюз в министерството и на разпоредителите от по-ниска
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степен към министъра. Извършва одитни ангажименти за даване на увереност и
консултиране в търговски дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавни
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, в които правата на собственост на
държавата се упражняват от министъра на финансите, и в които не е изградено
самостоятелно звено за вътрешен одит. Във връзка с изпълнение на одитен
ангажимент за даване на увереност може да извършва проверки във второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити, в които е изградено самостоятелно звено за
вътрешен одит, както и на техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска
степен, след писмено уведомяване и координиране с ръководството на структурите и
лицата, в които ще се извършват.
8. Размер на основната заплата определена за длъжността – 537 лв.
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/; http://www.minfin.bg/bg/page/17
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