МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ОБЯВЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА, гр. София 1431, бул. „Акад. Иван
Евст. Гешов” № 15, тел. 02 9859-58-41, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за
държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители и Заповед № З-352/05.07.2013 г. на председателя на Държавната
комисия по хазарта

ОБЯВЯВА

КОНКУРС:

за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”
в дирекция „Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване”,
както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността са:
- образование: висше, образователно-квалификационна степен: „професионален
бакалавър по...”;
- професионален опит: не се изисква
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование по специалност от професионални направления: икономика,
администрация и управление;
- компютърни умения – MS Office, правно-информационни продукти, Internet;
- познаване на нормативната уредба в областта на електронното управление и
административното обслужване;
- владеене на английски език.
3. Начинът за 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 придобитата образователно - квалификационна степен и
допълнителни квалификации;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалният опит (ако има такъв).
5. В 10-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, 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 други 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: Регистрира и въвежда данни в административната
информационна система от искане подадено на хартиен носител или по интернет за
организиране на хазартни игри и дейности и свързаните с него последващи документи,
както и подадени заявления и други документи свързани с други административни
услуги предоставяни от ДКХ; Създава и поддържа електронни досиета на искания за
издаване на лицензи за хазартни игри и дейности по ЗХ, входирани по електронен път

или на хартиен носител в ДКХ; Отразява дейностите по разпределяне, предаване и
класиране на всички документи и искания по ЗХ, постъпващи в ДКХ, при спазване на
нормативната уредба в тази област.
8. Размер на основната заплата, определена за длъжността: 800 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКХ: ИВАН ЕНИЧЕРОВ

