МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
На основание чл. 14 и чл. 15, ал. 1 от НПКДС и Заповед № ФК-09-32/08.02.2018 г.
на Директора на АДФИ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За заемане на шест вакантни длъжности „финансов инспектор”, както следва:
- три вакантни длъжности „финансов инспектор” в дирекция „Извънпланова
инспекционна дейност“ – една вакантна длъжност в Първи отдел (с място на работа
гр. София), една вакантна длъжност в Трети отдел (с място на работа ИРМ – гр.
Бургас) и една вакантна длъжност в Четвърти отдел (с място на работа ИРМ – гр.
Видин);
- три вакантни длъжности „финансов инспектор” в дирекция „Планова
инспекционна дейност в областта на обществените поръки“ – две вакантни
длъжности в Първи отдел (с място на работа гр. София) и една вакантна длъжност в
Трети отдел (с място на работа ИРМ – гр. Бургас).
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжностите, на които следва да отговарят кандидатите са:
- да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
- да имат придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по
специалностите от професионално направление "Икономика" или от професионално
направление "Право", с придобита правоспособност;
- не се изисква професионален опит.
Допълнителни изисквания към кандидатите:
- компютърни умения –MS Office.
2. Информация за длъжностите:
2.1. Информация за длъжност „финансов инспектор” в дирекция „Извънпланова
инспекционна дейност“:
Извършва извънпланова финансова инспекция, в съответствие с разпоредбите на ЗДФИ и
ППЗДФИ, с цел защита на публичните финансови интереси.
2.2. Информация за длъжност „финансов инспектор” в дирекция „Планова инспекционна
дейност в областта на обществените поръки“:
Извършва планова финансова инспекция, в съответствие с разпоредбите на ЗДФИ и
ППЗДФИ, с цел защита на публичните финансови интереси.
3. Основна заплата за длъжностите – 900 лв.;
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* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от
професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове,
определящи формирането на възнаграждението.
4. Начин за провеждане на конкурса за заемане на длъжностите „финансов инспектор”:
- първи етап: решаване на тест;
- втори етап: интервю.
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в
конкурса са:
- заявление за участие в конкурса – по образец /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 по съответен ред от правото да заема
определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
6. Документите за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от публикуването на
обявата на адрес: АДФИ, гр. София, ул. “Леге “ № 2, ет.4, стая 170, отдел ”Управление на
човешките ресурси и административноправни дейности” лично от кандидатите или от техни
упълномощени представители.
7. Всички съобщения във връзка с конкурса, включително и списъците на допуснатите
и недопуснатите кандидати, ще бъдат обявявани на таблото във фоайето на АДФИ / гр.София,
ул.”Леге” № 2 /, както и на Интернет страницата на агенцията www.adfi.minfin.bg.
Телефони за контакти: 9859 5140, 9859 5136.
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