Информация за условията за кандидатстване по процедурата за номиниране на
членове на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България“ ЕАД
За членове на Надзорния съвет на ФМФИБ могат да кандидатстват лица, които
отговарят на изискванията на Закона за публичните предприятия (ЗПП) и на следните
условия:
- имат висше образование - магистър - икономическа специалност в областта на
статистиката и/или финансите и/или икономиката и/или, специалност „Право“ или
специалност бизнес администрация;
- имат минимум 5 години професионален опит, в т.ч. 3 години на ръководна длъжност,
в сферата на управление или одит на средства от ЕСИФ, финансовите инструменти,
рисковото финансиране, държавните помощи, обществените поръчки, управлението на
предприятия или други стопански или финансови дейности;
- са с добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗПП;
- притежават професионални умения и компетенции в областта на стратегическото
планиране, оперативното управление, финансов мениджмънт, познаване на европейско
законодателство в тази област или управление на риска.
Всеки кандидат следва да подаде заявление в свободен текст на електронен адрес
sars@minfin.bg, придружено със следните документи:
1. автобиография (CV);
2. копие на диплом за завършено образование с квалификационна степен „магистър“;
3. копие на документ (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.),
доказващ наличието на най-малко 5 години професионален опит в съответната област,
в т.ч. минимум 3 години на ръководна длъжност;
4. свидетелство за съдимост;
5. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 20,
ал. 1, т. 3 и т. 5 – 13 от ЗПП;
6. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 23
от ЗПП – само за кандидатите за независим член;
7. писмена разработка относно визията на кандидата за развитие на дружеството и
приноса му в това отношение.
При необходимост, по преценка на назначена със заповед на министъра на финансите
комисията за номиниране, от кандидатите могат да бъдат изисквани и допълнителни
документи и информация.
Срок за кандидатстване: 18 септември 2020 г.
Обобщен списък с кандидатите ще бъде публикуван на интернет страницата на
Министерството на финансите.

