ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ОБЯВЯВА

Процедура № 1- За назначаване на държавен служител по реда и при условията на
чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжността „главен експерт” в отдел
„Оборудване и информационни системи”, дирекция „Лицензи, игрално и
комуникационно оборудване, информационни системи и анализи” на Държавната
комисия по хазарта.
Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е
изтекъл и отговарят на минималните и допълнителни изисквания посочени по долу.
Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността са:
- образование: висше, образователно-квалификационна степен: „бакалавър”;
- професионален опит: 3 години в областта на информационните технологии и/или
компютърните науки и мрежи или придобит ІV младши ранг.
Допълнителните изисквания за длъжността са:
висше образование в областта на информационните технологии и/или
техническите науки;
- администриране на операционни системи, сървъри и работни станции; добри
мрежови познания, умение за локализиране на компютърни проблеми и за
координиране на хардуерни и/или софтуерни решения.
- владеене на английски език.
Основните задължения за длъжността са:
- Участва в администрирането и поддържането на инфраструктурата на
информационните технологии в Комисията;
- Извършва системна администрация и отговаря за информационната и мрежовата
сигурност на Комисията;
Води, поддържа и актуализира публичните електронни регистри на Комисията;
- Осъществява и следи за сигурността на непрекъснатия дистанционен достъп до
контролните локални сървъри на организаторите на хазартни игри от разстояние;
- Участва в изготвянето и актуализирането на списък със сайтове по чл. 22, ал. 1, т. 14
от Закона за хазарта;
Размер на основна заплата за длъжността: от 950 лв. до 1150 лв.

Процедура № 2- За назначаване на държавен служител по реда и при условията на
чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжността „главен експерт” в отдел
„Оборудване и информационни системи”, дирекция „Лицензи, игрално и
комуникационно оборудване, информационни системи и анализи” на Държавната
комисия по хазарта.
Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е
изтекъл и отговарят на минималните и допълнителни изисквания посочени по долу.
Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността са:
- образование: висше, образователно-квалификационна степен: „бакалавър”;
- професионален опит: 3 години в областта на инженерно-технически дейности
и/или информационни технологии или придобит ІV младши ранг.
Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на инженерно-технически и/или компютърни
науки;
- компютърна грамотност – MS Office, Internet, е-mail; познаване на стандартите за
управление на качеството, относими към основните задължения за длъжността,
описани по-долу.

- владеене на английски език.
Основните задължения за длъжността са:
- Участва в изготвянето и актуализирането на списък на лаборатории, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и софтуер на комуникационно
оборудване;
- Изготвя предложения до комисията за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване;
- Участва в извършването на оценка на отнето или придобитото в полза на държавата
игрално и комуникационно оборудване и изготвя предложенията за бракуване и
унищожаване на негодното или предаване за продажба от органите на НАП на годното
оборудване;
Размер на основна заплата за длъжността: от 950 лв. до 1150 лв.
ПОДБОРЪТ ЗА ДВЕТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО ДОКУМЕНТИ И
ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ.
Необходими документи за кандидатстване:
•
•
•
•
•

Молба за участие в подбора с посочване за коя процедура се кандидатства
(свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и
допълнителни квалификации;
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит или придобития ранг (служебна книжка; трудова книжка; осигурителна книжка);
Професионална автобиография;
Мотивационно писмо.
Необходимите документи се подават в приемната на Държавната комисия по хазарта
на адрес: гр. София 1431, бул. “Акад. Иван Евст. Гешов”, № 15, всеки работен ден от
07.01.2013 г. до 25.01.2013 г., включително.
Информация за обявените процедури, както и информация за провеждане на
събеседването ще се получава на посочените от кандидата e-mail адрес и телефон
за връзка.
Телефон за допълнителна информация: 02/98595841

