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 – 1106/20.09.2011 г. на заместник министърпредседателя и министър на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
в отдел „Държавни помощи” на дирекция „Финанси на реалния сектор”, както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността са:
- образование: висше, минимална степен – бакалавър;
- професионален опит: 4 години опит в областта на публичните финанси и/или
реалния сектор на икономиката, или придобит III младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на стопанските науки;
- владеене на английски език – писмено и говоримо;
- общи компютърни умения - Word, Excel, правно-информационни продукти, Internet;
- базови икономически познания по правото на Европейския съюз в областта на
държавните помощи;
- познаване на институциите на Европейския съюз;
- добро общо познаване на българското законодателство, включително законите и
под законовите актове за водене на преговори с ЕС в областта на държавните
помощи.
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 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 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: Поддържане и развитие наблюдението и анализа на
държавните помощи, в съответствие с европейските правила за прилагане на
разпоредбите за държавните помощи, Закона за държавните помощи и Правилника за
неговото приложение, Наредба № 6 на министъра на финансите за реда на
наблюдение и осигуряване на прозрачност, в изпълнение на утвърдените основни
функции и задачи на Министерство на финансите, респективно на отдел “Държавни
помощи” като национален наблюдаващ орган в областта на държавните помощи.
8. Размер на основната заплата определена за длъжността – 628 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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