МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ОБЯВЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА, гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евст.
Гешов” № 15, тел. 0298595841, на основание чл. 9а, чл. 10а, ал. 2 и 3 от Закона за държавния
служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители и Заповед № З-97/08.06.2017 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”
в дирекция „Контрол и правни дейности“, определена за заемане от лице с трайни увреждания
по реда на чл.9а от ЗДСл.:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността са:
- образование: висше, образователно-квалификационна степен: „магистър”;
- професионален опит: 2 години в бюджетната и/или стопанската сфера или придобит IV
младши ранг;
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- Работното място е определено за заемане от лице с трайни увреждания по реда
на чл. 9а от ЗДСл.;
- висше образование – специалност „право“;
- юридическа правоспособност;
- добри познания на нормативната уредба в областта на административното и
гражданско-процесуалното право, административно-наказателния процес и в
областта на надзора върху хазарта;
- добро владеене на английски език;
- компютърни умения – МS Office, правно-информационни системи, Internet.
3. Начинът на провеждане на конкурса е:
- практически изпит;
- интервю.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и
допълнителни квалификации;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит или придобития ранг;
- Копие от документ за юридическа правоспособност;
- Влязло в сила експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК /или на друг
компетентен, съгласно действащото законодателство орган на медицинската
експертиза/ по отношение на лицето кандидатстващо за заемане на
длъжността, с което е установена степен на трайно намалена
работоспособност или е определен вид и степен на увреждане 50 и над 50 на
сто.
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5. В 14-дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, документите следва
да бъдат представени лично или чрез пълномощник в приемната на Държавната комисия по
хазарта на адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” № 15, всеки работен ден от
10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.
6. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет
страницата на Държавната комисия по хазарта – www.dkh.minfin.bg и в приемната на ДКХ на
адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” № 15.
7. Кратко описание на длъжността: Участва в дейността по изготвяне на проекти на
наказателни постановления/резолюции за прекратяване на административно-наказателните
производства; Координира осъществяваното процесуално представителство на ДКХ пред
всички съдилища в страната по дела, образувани по жалби срещу издадени наказателни
постановления и срещу административни актове, издадени от ДКХ; Участва в изработването на
проекти на нормативни и вътрешни актове, засягащи контролната дейност на ДКХ и на
становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за
съгласуване; Изготвя анализ на съдебната практика по приключилите административнонаказателни производства.
8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 460 лв. (при
назначаване индивидуалният размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно
чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите от
държавната администрация).
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
могат да се изтеглят от интернет страницата на ДКХ - http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/25.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКХ:
ОГНЕМИР МИТЕВ

Съставил:__________________________________
[Д.Михнева, гл. експерт, дирекция „ФСДАПО”]
Съгласували:__________________________________
[Р. Димитров, гл. юрисконсулт, дирекция „ФСДАПО”]
_______________________________
[Д. Гуцова, директор на дирекция „ФСДАПО”]
_______________________________
[Пл. Георгиев, директор на дирекция „КПД”]

