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COM/TA/SJ/17/AD8 
 

ПОДБОР НА СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА В 
ПРАВНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

_____________________________________________________ 
   
Комисията организира процедура за подбор на кандидати за заемане на 
длъжността юрист в Правната служба, отдел MAREC (Marchés et 
recouvrements - „Обществени поръчки и събиране на вземания“). 
 
 
1. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
Избраният кандидат ще изготвя правни анализи и ще представлява Комисията 
пред Съда на Европейския съюз, по-специално в следните области на 
компетентност на отдел MAREC: 
 
 а) събиране на недължимо платени суми; 

б) договори, включително договори във връзка с недвижими имоти, 
подписани от Комисията за целите на управлението на нейния 
сграден фонд в Белгия (както и в Люксембург и в другите 
държави членки); 

 в) обществени поръчки за Комисията. 
 
 
 
2. ВИД И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА 
 
На избрания кандидат може да бъде предложен срочен договор по член 2, 
буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз 
(УРДС)1 в съответствие с Решението на Комисията от 16 декември 2013 г. 
относно политиките за наемане на работа и използване на срочно наети 
служители2.  
 
Срокът на договора не може да надвишава четири години и съществува 
възможност за подновяване за най-много две години. 
 
При определянето на максималната продължителност на договора ще се 
вземат предвид и съответните разпоредби от Решението на Комисията от 16 
декември 2013 г. относно максималната продължителност на използването на 
временно нает персонал (седем години в рамките на период от дванадесет 
години)3. 
 
МЯСТО НА РАБОТА  Брюксел 
  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=BG 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf . 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf  

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=BG
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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НИВО  AD8  (за специализирани функции); (началната 

основна месечна заплата е в размер на 
приблизително 6717,35 EUR)4 

 
 
3. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ 
 
3.1. Общи условия 
 
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, посочени в член 12 от 
Условията за работа на другите служители на Европейския съюз5, сред 
които е притежаването на гражданство на държава — членка на 
Европейския съюз. 
 
Институциите на Европейския съюз прилагат политика на равни възможности и 
приемат кандидатури, без да правят разлика на основание на пол, раса, цвят на 
кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, 
религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към 
национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация. 
 
3.2. Специални условия 
 
3.2.1. Квалификации 
 
Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да 
притежават: 
 
образователна степен, съответстваща на завършено висше образование с 
продължителност на обучението най-малко четири години, удостоверена с 
диплома по право, и последващ професионален опит с продължителност най-
малко девет години, от които най-малко три години отговарят на описаното 
по-долу в точка „Опит“. 

 
или 

 
образователна степен, съответстваща на завършено висше образование с 
продължителност на обучението най-малко три години, удостоверена с 
диплома по право, и последващ професионален опит с продължителност най-
малко девет години, от които най-малко четири години отговарят на 
описаното по-долу в точка „Опит“. 
 
 
Под внимание се вземат единствено дипломите, които са издадени в 
държавите — членки на ЕС, или дипломи, за които са издадени 
удостоверения за еквивалентност от органите на някоя от държавите 
членки. 
 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=BG 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:bg:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=BG
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3.2.2. Опит 
 
Чрез придобития професионален опит кандидатът трябва да е развил 
експертни познания в следните области: 
 
- събиране на недължимо платени суми, 
 
- договори, включително договори за строителство, 
 
- обществени поръчки. 
 
 
3.2.3. Езици 
 
Съгласно член 12, параграф 2, буква д) от УРДС кандидатите трябва да 
владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз и в 
задоволителна степен друг от официалните езици на Европейския съюз. 
 
Доброто владеене на френски език е от съществено значение за изпълнението на 
служебните задължения, особено поради факта, че голяма част от работата се 
извършва на френски език. Доброто владеене на нидерландски език ще се счита 
за предимство, тъй като може да е необходимо контактите с белгийските 
дружества и адвокатски кантори да се осъществяват на този език. 
 
 
4. ПРЕДИМСТВА 
 

 добро познаване както на националното право (и по-специално на 
белгийското право), така и на правото на Европейския съюз; 

 добро познаване на вътрешните правила на институциите (Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на 
Комисията относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012), по-специално относно договорите (включително 
договорите за строителство), събирането на недължимо платени суми и 
обществените поръчки; 

 способност за говорене пред публика и за представляване на 
Европейската комисия. 

 

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Процедурата за подбор ще се проведе на два отделни последователни етапа:  

5.1. Предварителен подбор 

Комисията за подбор, съставена в съответствие с член 2, буква в) от Решението 
на Комисията от 16 декември 2013 г. относно политиките за наемане на работа и 
използване на срочно наети служители, ще направи предварителен подбор на 
кандидатите въз основа на техните квалификации и професионален опит (вж. 
точки 3.2.1., 3.2.2 и 4) и на езиковите им познания (вж. точка 3.2.3). За тази цел 
комисията за подбор ще използва следната таблица за оценка: 
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Критерии за предварителен подбор: 
 

1. Квалификации 20 % 

2. Опит 60 % 

а) правни познания 40 % 

б) познаване на институциите на ЕС 20 % 

3. Езици 20 % 

 

 

Кандидатите трябва да представят следните документи: 

- надлежно попълнен формуляр за кандидатстване; 

- мотивационно писмо; 

- копие от документ, доказващ гражданството (лична карта или паспорт); 

- копие на дипломата(ите) или удостоверението(ята) за изискваната 
образователна степен; 

- удостоверения за трудов стаж, доказващи продължителността на 
професионалния опит. Документите трябва да показват ясно длъжността, 
областта на дейност, естеството на изпълняваните задачи, началната и крайната 
дата и непрекъснатостта на всеки от периодите, които следва да се вземат 
предвид като професионален опит при процедурата за подбор. За тази цел 
кандидатите следва да представят удостоверения за трудов стаж от бившите си 
работодатели и от настоящия си работодател. При липса на такива удостоверения 
ще бъдат приемани например копия от следните документи: трудови договори, 
придружени от фишовете за първата и последната заплата и фиша за последната 
месечна заплата за всяка междинна година, ако договорът е с продължителност 
над една година, официални писма или заповеди за назначаване, придружени от 
фиша за последната заплата, трудова документация, данъчни декларации. 

 
 Окончателното приемане на кандидатурата зависи от представянето на 

необходимите удостоверителни документи. Ако тези документи не бъдат 
получени до изтичането на посочения краен срок, кандидатурата ще 
бъде смятана за невалидна.  
 

 Ако имат съмнения относно естеството или валидността на документите, 
които трябва да се представят, кандидатите следва да се свържат със 
секретариата на комисията за подбор най-малко десет работни дни преди 
изтичане на крайния срок на следния електронен адрес:  

 
SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

   Целта е да им се даде възможност да представят пълно и отговарящо на 
изискванията досие преди крайния срок. 
 

 Избраният кандидат ще трябва на по-късна дата да представи оригиналите на 
всички необходими документи за целите на назначаването на работа. 
 
5.2. Подбор 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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Кандидатите, преминали успешно етапа на предварителен подбор, ще бъдат 
поканени на интервю, с цел да бъдат оценени и сравнени обективно и 
безпристрастно въз основа на техните квалификации, професионален опит, 
умения и езикови познания, както е посочено в настоящото обявление. 
Интервюто ще се проведе основно на френски език, за да се оцени доколко 
кандидатът владее този език.  
 
5.3. Списък, включващ избрания кандидат 
 
Списъкът, включващ избрания кандидат, ще бъде валиден за срок от две 
години. Срокът на валидност на списъка може да бъде удължен. 
 
 
6. КАНДИДАТСТВАНЕ 

Попълнените формуляри за кандидатстване на английски или френски език, 
придружени от мотивационно писмо и всички изисквани документи (посочени 
в точка 5.1), трябва да се изпратят на следния адрес: 
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
За да не се претоварва функционалната пощенска кутия, от кандидатите се 
изисква да изпращат своите кандидатури във формат .zip или .pdf, прикачени 
само към едно електронно писмо. Комисията си запазва правото да изтрива 
автоматично всички съобщения с обем над 1 MB. 
 
Крайният срок за подаване на кандидатури е 20/10/2017 r. 
 
 
7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Настоящото обявление за подбор на кандидати се публикува на 24-те 
официални езика на Европейския съюз на уебсайтовете на Правната служба 
и Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).  
Както е посочено в точка 6 от настоящото обявление, кандидатите се 
приканват да попълнят формуляра за кандидатстване на английски или 
френски език. 
 

Всички преки контакти между кандидатите и службите на Комисията ще се 
осъществяват единствено по електронна поща. Поради тази причина, за да 
могат службите на Комисията да се свържат с кандидатите, всеки кандидат 
трябва да посочи валиден адрес на електронна поща, който може да бъде 
използван по време на цялата процедура за подбор. 
 
 
8. ИСКАНЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ — ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЖАЛВАНЕ — 
ЖАЛБА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН 

 
Правилникът за длъжностните лица се прилага във всяка фаза от 
процедурата за подбор. С оглед на това, моля, имайте предвид, че за 
всички процедури, свързани с работата на комисията за подбор, се прилага 
поверителността, предвидена в приложение III от Правилника за 
длъжностните лица. Ако на някой от етапите на процедурата за подбор 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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смятате, че дадено решение уврежда интересите Ви, можете да 
предприемете следните действия: 
 

 Искане за преразглеждане 
В срок от 10 календарни дни, считано от датата на уведомяване за решението, 
можете да изпратите електронно писмо на адрес:  

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 
Правната служба ще препрати искането Ви до председателя на комисията за 
подбор. Ще получите отговор в най-кратък срок. 
 
 

 Обжалване 
 
Можете да подадете жалба на основание член 90, параграф 2 от Правилника 
за длъжностните лица на Европейския съюз. Жалбата следва да се изпрати в 
един екземпляр по един от следните начини: 
 

 по електронна поща, за предпочитане във формат .pdf, до 

функционалната пощенска кутия HR MAIL E2 (HR-MAIL-

E2@ec.europa.eu) или  

 по пощата, на служебен адрес  

European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels или  

 да бъде връчена в офиса на служебен адрес SC11 4/001 (rue de la 

Science 11, офис 4/001) от 9 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. 
 
Тримесечният срок за започване на този тип процедура (вж. Правилника за 
длъжностните лица http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR) започва да 
тече от датата, на която сте уведомен за акта, за който се предполага, че е 
нарушил Вашите интереси. 
 
На кандидатите се обръща внимание, че органът по назначаване не е 
оправомощен да изменя решенията на комисията за подбор. Съгласно 
установената практика на Съда на ЕС широкото право на преценка на 
комисиите за подбор подлежи на контрол от Съда само в случай на очевидно 
нарушение на правилата относно работата им.  
 
 

 Жалба до Европейския омбудсман 
 
Както всички граждани на Европейския съюз, можете да подадете жалба до 
Европейския омбудсман на адрес: 
European Ombudsman  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
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https://www.ombudsman.europa.eu/bg/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsession
id=7BC4793512EE78940FD0E7B41F8007DC 
 
Имайте предвид, че подаването на жалба до омбудсмана не прекъсва срока, 
който тече съгласно член 90, параграф 2 и член 91 от Правилника за 
длъжностните лица за подаване на административни жалби или обжалване по 
съдебен ред.  
 
Моля, обърнете също внимание, че съгласно член 2, параграф 4 от общите 
условия за изпълнението на функциите на омбудсмана жалбата до омбудсмана 
трябва да бъде предшествана от подходящите административни постъпки 
пред съответните органи и институции (за процедурата, моля, вж. 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/bg/default.htm#hl5). 
 
 
9. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ 
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОДБОР НА СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ 
 
Личните данни, предоставени от кандидатите в рамките на настоящата 
процедура за подбор, се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 
на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:bg:HTML). 
Съгласно членове 11 и 12 от този регламент отдел „Подбор и набиране на 
персонал и прекратяване на служебните правоотношения“ на Генерална 
дирекция „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СИГУРНОСТ“ (наричана по-нататък ГД 
„Човешки ресурси“) трябва да предостави на кандидатите следната информация: 
 
Данните за самоличност на контролиращия орган: началникът на отдел 
HR.DDG.B.1 „Подбор и набиране на персонал и прекратяване на служебните 
правоотношения“. 
 
Цели на процеса по обработка: да се помогне на генералните дирекции 
(наричани по-нататък „ГД“) да организират процедура за подбор на срочно 
наети служители с оглед на съставянето на списък на избраните кандидати, 
които отговарят в най-голяма степен на профила в настоящото обявление за 
подбор на кандидати. Индивидуална информация се предоставя на всеки 
кандидат на различните етапи от процеса на подбор.  
  

https://www.ombudsman.europa.eu/bg/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=7BC4793512EE78940FD0E7B41F8007DC
https://www.ombudsman.europa.eu/bg/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=7BC4793512EE78940FD0E7B41F8007DC
http://www.ombudsman.europa.eu/media/bg/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:bg:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:bg:HTML
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Получатели на данните: комисията за подбор обработва досиетата на 
кандидатите (които включват данни за идентификация и данни във връзка с 
допустимостта), мотивирания доклад и списъка на избраните кандидати, без 
обаче да ги съхранява. Отделът за човешки ресурси на съответната ГД 
обработва и съхранява досиетата на кандидатите (включително на 
неизбраните кандидати), мотивирания доклад и списъка на избраните 
кандидати. Отделите за човешки ресурси на ГД съхраняват досиетата на 
избраните кандидати, мотивирания доклад и списъка на избраните кандидати. 
 
Право на достъп до и право на коригиране на данните: кандидатите могат да 
уведомят за промяна в своите лични данни, като изпратят електронно писмо с 
копие на документ за самоличност до HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-
RESERVE-LISTS@ec.europa.eu). При поискване, на кандидатите може да бъде 
предоставено копие от личните им данни, записани от HR.DDG.B1. За тази 
цел те трябва да изпратят електронно писмо с копие от документ за 
самоличност до посочената по-горе функционална кутия. По искане на 
кандидатите могат да им бъдат предоставени обобщените резултати от 
подбора. 
 
Вид данни: 

 

 Лични данни (например данни, които позволяват да бъде установена 

самоличността на кандидата и да бъде установена връзка с него): 

фамилия, име, дата на раждане, пол, гражданство, домашен адрес, 

електронна поща, име и телефонен номер на лице за контакт, които могат 

да бъдат използвани, ако кандидатът не е на разположение.  

 Информацията, предоставена от кандидатите в рамките на процедурата за 

подбор, която позволява да се оцени дали те отговарят на търсения 

профил, посочен в обявлението за подбор (формуляр за кандидатстване, 

автобиография и придружителни документи, по-специално дипломи и 

професионален опит). След крайния срок за подаване на кандидатури 

данните, свързани с критериите за допустимост, не могат да бъдат 

променяни. Правото на коригиране не може да се упражнява след крайния 

срок за подаване на кандидатурите. 

 Индивидуалната информация, предоставена на всеки кандидат на 

различните етапи от процедурата за подбор.  

 Някои данни относно пола и гражданството могат, освен за целите за 

установяване на самоличността, да бъдат обработвани въз основа на 

политиката на ЕК и по нейно вътрешно решение. 

Правно основание:  

 Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, определени 

с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета, последно изменен 

с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 октомври 2013 г. 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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 Решение C(2013) 9049 на Комисията от 16 декември 2013 г. относно 

политиките за наемане на работа и използване на срочно наети служители. 

Дата на започване на обработката: датата на подаване на кандидатурата. 
 
Срок за съхранение на данните: досиетата на избраните кандидати се 
съхраняват от отдел HR.DDG.B1 до момента на тяхното наемане на работа от 
Комисията. Когато кандидатите бъдат наети на работа, досиетата от 
процедурата за подбор се унищожават и се заменят с лични досиета. 
Досиетата от процедурата за подбор на избраните кандидати, които не са 
наети на работа, се съхраняват от отдел HR.DDG.B1 пет години след 
приключване на процедурата за подбор. Всички други досиета от процедурата 
за подбор се съхраняват от съответните ГД до изтичането на срока за 
обжалване след публикуването на списъка на избраните кандидати.  
 
Кандидатите могат по всяко време да сезират Европейския надзорен орган по 
защита на данните (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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