
 

                           Комисия  з а  финансов  над зор  

 

 

 

 

гр. София, ул. „Будапеща” № 16 

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./  

 

О Б Я В Я В А: 

 

КОНКУРС за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Координация, анализ и 

политика на регулаторната и надзорната дейност (КАПРНД)” 

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 

- степен на завършено образование –  висше; 

- минимална образователна степен – бакалавър; 

- предпочитана специалност – Икономика, финанси, статистика, иконометрия, приложна 

математика; 

- минимален професионален опит – 2 години в област или области, свързани с 

функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг; 

 

Допълнителни умения и квалификации: 

- Компютърна квалификация - умения за работа с MS Office, работа със статистически, 

иконометрични и други специализирани софтуерни продукти за обработка на данни;  

- Езикови умения - ниво на владеене на английски език, което съответства на 

Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения. 

- познания в областта на функционирането на небанковия финансов сектор, 

финансовите пазари, финансовия и макроикономически анализ или покрити нива на 

CFA. 

 2. Начин за провеждане на конкурса: 

- Практически изпит; 

- Интервю 

3. Необходими документи за кандидатстване: 

- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е 

пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление 

от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, 

за която кандидатства /по образец/; 

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и 

допълнителна квалификация, копие на сертификати за успешно издържани изпити от 

CFA програмата за обучение и изпитване от Института на сертифицираните финансови 

аналитици - CFA Institute (CFAI) /при наличие/; 

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

/служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен 

служител /при наличие - копие на страници 38 и 39 на служебната книжка/. 

4. Срок за подаване на документите: 18.01.2017 г. до 31.01.2017 г., вкл. 

5. Място за подаване на документите: 
Комисия за финансов надзор, гр. София, ул. „Будапеща” № 16 – Деловодство. 

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник. 

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения 

във връзка с конкурса: 



Комисия за финансов надзор, гр. София, ул. „Будапеща” № 16, вход за външни 

посетители и на интернет адрес: www.fsc.bg. 

7. Описание на длъжността: 
Изготвя периодични и тематични анализи за състоянието на международните 

финансови пазари и икономическото развитие; систематизира и съхранява достъпната 

финансова и икономическа информация в обща база данни; участва в разработването на 

система за ранно предупреждение по линия на небанковия финансов сектор, като 

разработва индикатори за международните финансови пазари и макроикономическата 

среда; следи за състоянието на международните финансови пазари и икономическото 

развитие 

8. Основна заплата за длъжността: 

Размерът на основната заплата за длъжността се определя съобразно квалификацията и 

придобития професионален опит в рамките между 460 лв. и 2050 лв. 

 

 


