
Покана за кандидатстване по процедура за подбор и назначаване на членове на 

Съвета на директорите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в 

България“ ЕАД, гр. София 

 

Министерството на финансите обявява процедура за подбор и назначаване на трима 

членове на Съвета на директорите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в 

България“ ЕАД, гр. София (СД на ФМФИБ), в съответствие с изискванията на Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Закона 

за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. 

 

За членове на СД на ФМФИБ могат да кандидатстват лица, които отговарят на 

изискванията на Закона за публичните предприятия (ЗПП) и на следните условия: 

1. подходяща образователно-квалификационна степен, която предоставя знанията и 

компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията на 

длъжността, а именно: висше образование, в област Право, Икономика, Политически 

науки, Администрация и управление; „Природни науки, математика и информатика“; 

2. минимум 5 години професионален опит, в т.ч. минимум 3 години на ръководна 

длъжност, в едно или повече от следните направления: 1) Управление на финансови 

инструменти (гаранционни схеми, схеми за финансиране със споделяне на риска, 

инвестиции във Алтернативни инвестиционни фондове и други сходни инструменти); 2) 

Дългово и/ или рисковото финансиране; 3) Участие в органите на управление и контрол, 

с конкретни оперативни задължения, на финансови и кредитни институции 4) Участие в 

органите на управление и контрол, с конкретни оперативни задължения, на други 

дружества и организации, доколкото опитът е относим към спецификите на дейността на 

дружеството.  

3. добра репутация по смисъла на чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;  

4. професионални умения и компетенции по отношение на: 

- структурирането, реализирането, мониторинга на финансови инструменти в контекста 

на дейността на ФМФИБ; структурирането, реализацията и управлението на дълговото 

и/ или рисково финансиране, включително и портфейли от такова финансиране; 

стратегическото планиране в сферата на финансови и застрахователни дейности; 

оперативното управление на предприятия, чиито обем и специфика на дейността е 

минимум сходна на тази на дружеството; финансов мениджмънт и/или управление на 

риска в предприятия, основно изпълняващи финансови и застрахователни дейности или 

други; 

- ефективно управление на международната дейност на ФМФИБ; 

- стратегическо планиране и идентифициране на възможности. 

4.1. Приложимо към Член на СД Операции (отговорен за текущото оперативно 

управление на дружеството): лидерска компетентност и работа в екип (създаване или 

развиване на фирми, структури и/или звена и проследяване на успешното изпълнение на 

поставените им цели). Управленска компетентност (например опит в международна 

институция). Доказани постижения в успешното управление на бизнес звена или 

организации. 

4.2. Приложимо към Член на СД Бизнес развитие (отговорен за бизнес развитието и 

публичното позициониране на дружеството, както и прозрачността на дейността спрямо 



различните групи заинтересовани лица): изграждането и поддържането на 

взаимоотношения с ключови заинтересовани лица в публичния и в частния сектор; 

развитие на продукти във финансовия сектор, взаимоотношения с инвеститори във 

финансови институции; Ориентация към резултати. 

4.3. Приложимо към Член на СД Съответствие (отговорен за постигането на оптимално 

съответствие с приложимите регулации на ЕС): умения и компетенции за ефективно 

управление на международната дейност на ФМФИБ. Управление на функции по 

постигане на съответствие с приложимите правила на финансови инструменти. в 

контекста на дейността на ФМФИБ; експертиза в сферата на прилагане на разнообразни 

режими на държавни помощи; компетенции в изграждането на ефективни 

взаимоотношения със службите на ЕС; детайлно познаване на регулаторна национална 

рамка и тази на ЕС, свързана с прилагането на финансови инструменти, в контекста на 

дейността на ФМФИБ; опит в политико-правеща функция.  

5. владеене на английски език. 

 

Всеки кандидат следва да подаде заявление в свободен текст на електронен адрес 

fmfib@minfin.bg, придружено със следните документи: 

1. автобиография (CV) на английски език; 

2. копие на диплом за завършено образование с квалификационна степен; 

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 (приложение № 1); 

6. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 23 

от ЗПП – само за кандидатите за независим член (приложение № 2);  

7. писмена разработка (концепция) относно визията на кандидата за развитие на 

дружеството и приноса му в това отношение на английски език.  

 

Концепцията включва следните елементи и е не повече от 1000 думи: 

1. Въведение съдържащо общо представяне на същността на професионалния му опит до 

момента и как същият допринася към изпълнение на посочената в разработката визия. 

Предвид характера на дейността на ФМФИБ, както и развитието на взаимоотношенията 

на дружеството с международни финансови институции и Европейската комисия, 

кандидатът представя своя международен опит в контекста на изискването, посочено в 

т. 6 по-долу ; 

2. Мисия и визия на управлението в контекста на специфичните цели на дейността. 

Подходи за изпълнението им; 

3. Подход в структуриране на корпоративното управление, в контекста на спецификата 

на ФМФИБ; 

4. Концепция за развитие и подобряване на продуктите на дружеството; 
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5. Подход за постигане на основните цели на ФМФИБ, т.е. навременно инвестиране на 

публичния ресурс в изпълнение на политиките и осигуряване и поддържане на 

необходимата му финансова автономност и ефективно управление на ресурсите на 

дружеството; 

6. Подход за развитие на взаимоотношенията на ФМФИБ с международни партньори, 

включително и съвместната реализация на финансови инструменти. 

 

Всеки от кандидатите може да посочи в подаденото заявление и всички допълнителни 

обстоятелства, които обуславят съответствието на неговите умения, опит и 

допълнителни възможности за точното и ефективно изпълнение на задълженията за 

длъжността – диплом, свидетелство за придобита квалификация, сертификат или 

удостоверение за завършен курс, писмени референции (ако има такива) в подкрепа на 

предоставената информация и обосновки, публични корпоративни документи (ако е 

приложимо, например отчети, политики, публични анализи и други) на организациите, 

от които се декларира професионален опит, в подкрепа на предоставената информация и 

обосновки и др. 

 

При необходимост, от кандидатите могат да бъдат изисквани и допълнителни документи 

и информация. 

 

Допуснатите до участие кандидати ще получат покана за участие в интервю. 

Интервюто се състои следните части: 

1. Презентация на концепцията за управление, с фокус върху връзката между опита на 

кандидата и съответните елементи на концепцията; 

2. Представяне на основните цели, които ще се стреми да постигне кандидата, като 

очертае подхода си в тази връзка, с фокус върху основните механизми на корпоративно 

управление, развитието на капацитета на дружеството и управлението на оперативните 

и финансови рискове за ФМФИБ и за публичния ресурс; 

3. Въпроси, на които всеки от кандидатите следва да отговори, чрез които се установява 

в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са 

необходими за заемане на позицията. 

Не се задава конкретен формат на презентацията по т. 1 и 2, но същата следва да бъде 

представена в рамките на 20 минути. Въпросите са свързани с професионалния опит на 

кандидата, предмета на дейност на ФМФИБ, представената концепция на кандидата за 

развитието на дружеството и за неговия потенциален принос за това и др. По преценка 

на Комисията, цялото или част от интервюто на всички кандидати може да бъде 

проведено на английски език (например, представянето на една от презентациите). 

 

Срок за кандидатстване: 25 август 2021 г. 


