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-3/08.01.2013 г. на председателя на Държавната
комисия по хазарта

ОБЯВЯВА

КОНКУРС:

за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”
в отдел „Лицензи, методология и анализи”,
дирекция „Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни системи
и анализи”, както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността са:
- образование: висше, образователно-квалификационна степен: „магистър”;
- професионален опит: 2 години в областта на правните дейности или придобит ІV
младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование, специалност „право”;
- юридическа правоспособност;
- компютърни умения – MS Office, правно-информационни продукти, Internet;
- добри познания на нормативната уредба в областта на административното,
финансовото, гражданско-процесуалното, търговското право и в областта на надзора
върху хазарта;
- 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,
допълнителни квалификации и правоспособност;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалният опит или придобития ранг.
5. В 10-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, документите следва да
бъдат представени лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно 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: Участва в разработването на административни
нормативни актове и вътрешни актове, свързани с осъществяване на лицензионните
дейностти от ДКХ; Обобщава информацията от извършените методологически,
статистически и аналитични дейности на ДКХ; Изготвя проектите на решения на ДКХ;

Следи за спазване на законовите срокове и процедури при отказ за издаване на лиценз
или отнемане на лиценз; Подготвя проекти на документи, свързани с чл. 22, ал. 4 от
Закона за хазарта /ЗХ/ и отговаря за кореспонденцията със съда по чл. 22, ал. 4 от ЗХ;
Участва в комисии за бракуване и унищожаване на игрално оборудване;
8. Размер на основната заплата, определена за длъжността: 950 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКХ: КАЛОЯН КРЪСТЕВ

