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Увод 

Целта на настоящия справочник е да предостави ин-
формация за възможностите за работа в институ-
циите на ЕС. Да работиш в ЕС е предизвикателство. 
Няма друга подобна организация по отношение на 
работата, която можете да намерите там, и като 
истински мултикултурната среда, в която ще попад-
нете. С каквато и дейност да се занимавате, широ-
кият спектър от възможности в ЕС, съчетан със 
сравнително неголемия му капацитет, в ЕС вие може 
да очаквате да ви се възложи висока степен на отго-
ворност в най-ранен стадий на вашата кариера. Тази 
публикация има за цел да ви въведе във възможности-
те за професионална реализация в институциите на 
ЕС. Тя ще ви разясни процеса на кандидатстване, ще 
отговори на най-често задаваните от вас въпроси 
и ще ви насочи към полезни интернет източници на 
информация. Приложенията в края на публикацията, 
както и списъкът от полезни интернет адреси ще ви 
помогнат да се ориентирате и ще ви улеснят при кан-
дидатстването.

55
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1   ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ÏÅÐÑÎÍÀË  

ЕUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE – EPSO

• Мисия
Решението за създаване на Европейска служба за селекция на ïåðñîíàë

(EPSO) e публикувано на 26 юли 2002 г. Службата започна да функцио-
нира през януари 2003 г. Седалището ∫ е в Брюксел.

Мисията на Службата е да провежда конкурси за висококвалифи-
циран ïåðñîíàë за всички институции на Европейския съюз (ЕС) – Евро-
пейската комисия, Съвета на ЕС, Европейския парламент, Европейския 
съд, Сметната палата, Икономическия и социален комитет, Комитета на 
регионите и Европейския омбудсман.

Службата координира селекцията на ïåðñîíàë от името на различни-
те европейски институции и представлява единен център за набиране 
на всички кандидати за професионална реализация в Европа. EPSO 
улеснява общото планиране на конкурси и осигурява общи стандартни 
принципи на селекция.

По думите на господин Грас, председател на Управителния съвет на 
Европейската служба за селекция на ïåðñîíàë:

„Кандидатстването за работа е често един от първите контакти на 
европейските граждани с институциите на ЕС. Досега те трябваше да 
се лутат в джунгла от различни европейски институции, процедури и 
графици без всякаква координация помежду им и поради това обърква-
щи. От 2003 г. EPSO осигурява единно средище за контакти, предоставя 
информация на европейските граждани, обработва техните заявления за 
работа и отговаря за практическата организация на приемните изпити. 
Резултатът е по-добро обслужване на гражданите, по-ниски админист-
ративни разходи за данъкоплатеца и подобрен имидж на европейските 
институции.“

Възможности за работа съществуват във всички европейски инсти-
туции.

EPSO поема задължението да осигури изпълнение на селекционните 
процедури по най-високи стандарти, набирайки кандидати на възможно 
най-широка географска база сред гражданите на държавите, членки на 
Съюза (или на страните кандидатки, когато това е приложимо). Подбо-
рът е по качества, на база честен и открит конкурс. 
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• Кратък преглед на институциите, които предлагат възмож-
ности за работа

Европейският съюз е изграден като институционална система, коя-
то е уникална за света. Европейската комисия отстоява интересите на 
Съюза като цяло, като всяко национално правителство е представено 
в Съвета. Гражданите избират пряко членовете на Европейския парла-
мент. Институционалният триъгълник – Европейска комисия, Съвет на 
ЕС и Европейски парламент, се допълва от още няколко институции, 
както и от други институции – Европейския съд, Европейската сметна 
палата, Европейската централна банка, Европейския икономически и 
социален комитет, Комитета на регионите, Европейската инвестицион-
на банка и Европейския омбудсман. Създадени са 15 агенции за решава-
не на определени технически, научни и управленски задачи.

Европейски парламент
Избиран всеки пет години чрез пряко всеобщо гласуване, Европей-

ският парламент дава израз на демократичната воля на гражданите на 
Съюза. Обединени в паневропейски политически групи, главните поли-
тически партии на държавите членки са съответно представени в него. 
Парламентът има значителна бюджетна власт и отговаря заедно със Съ-
вета за решенията по европейското законодателство. 

Съвет на Европейския съюз
Съветът е главният орган на ЕС за вземане на решения. Той пред-

ставлява държавите членки, чиито представители събира редовно на 
министерско ниво. Съставът на Съвета варира според обсъжданите въп-
роси: външни работи, финанси, транспорт, телекомуникации и др. Ако в 
дневния ред са включени проблеми от областта на селското стопанство, 
на заседанията присъстват министрите на земеделието. Финансовите 
министри пък присъстват при обсъждането на бюджета.

Европейска комисия
Европейската комисия отстоява общите интереси на Съюза. Пред-

седателят, неговите заместници и членовете на Комисията се предлагат 
от държавите членки и се одобряват от Европейския парламент.

Комисията е двигателят в институционалната система на ЕС и пази-
телят на Договорите.
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Европейски съд
Европейският съд осигурява еднаквото тълкуване и ефективно 

прилагане на правото на Общността. Той има властта да решава прав-
ни спорове между държавите членки, институциите на ЕС, бизнеса и 
гражданите. През 1989 г. е създаден Първоинстанционният съд с цел да 
осигурява по-добра правна защита на гражданите.

Сметна палата
Сметната палата проверява дали всички приходи и разходи на ЕС 

са извършени по законосъобразен начин. Тя също наблюдава управле-
нието на бюджета на ЕС и следи за спазването на принципите на добро 
финансово управление.

Европейски омбудсман
Най-важната задача на Европейския омбудсман е да следи за непри-

емливото администриране в институциите и другите органи на Общност-
та. Омбудсманът действа като посредник между гражданите и управле-
нието на ЕС. Той може да получава и проучва оплаквания от граждани 
на ЕС, от компании и институции – от всеки, който е правно свързан с 
държава, членка на ЕС.

Европейски икономически и социален комитет
Европейският икономически и социален комитет представлява ин-

тересите и позициите на организираното гражданско общество. Коми-
тетът трябва да бъде консултиран по въпроси на икономическата и со-
циалната политика. Той също може да дава мнения по своя инициатива 
и по други въпроси, които счита за важни. 

Комитет на регионите
Комитетът на регионите представлява консултативен орган, съста-

вен от избрани с гласуване представители на регионалните и местни 
власти в Европа. Той трябва да бъде консултиран по въпроси, касаещи 
регионалната политика, екологията, образованието и др.

Служителите на ЕС са установени в различни държави. Някои ин-
ституции на ЕС са в Люксембург. Парламентът и омбудсманът са със 
седалища в Брюксел, Люксембург и Страсбург, но най-голямата част от 
персонала на ЕС е в Брюксел.
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Във всяка институция „Приемната“ ще ви помогне с полезна ин-
формация за настаняване, училища и др. Създаденият от белгийските 
власти ‘Brussels Europe Liaison Office’ предлага изчерпателна инфор-
мация за вашето установяване в Брюксел на своята интернет страница 
http://www.blbe.irisnet.be/blbe/index_en.htm.

Има също официален сайт на националния туристически офис на 
Люксембург http://www.ont.lu/ с информация за страната и начина на 
живот в нея.

• Общи изисквания към кандидатите
Oбщите изисквания към кандидатите са определени в чл. 28 от На-

редбата за служителите на Европейските общности (ЕО)1. Даден кан-
дидат може да бъде назначен на работа в институциите само при поло-
жение че:

♦ е гражданин на държава членка, освен ако назначаващата инс-
титуция не реши да направи изключение, и се ползва от всички 
свои граждански права

♦ е изпълнил всички свои задължения, наложени му от закона по 
отношение на военната служба

♦ се е явил на интервю или на тест, или и на двата вида конкурс
♦ е годен физически да изпълнява задълженията си
♦ покаже, че знае много добре един от езиците на Общността 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/lang/ 
languages/index_en.html и задоволително друг език на Общност-
та до степен, необходима за изпълнение на задълженията му.

За някои длъжности се изисква кандидатът да представи препоръки, 
които го характеризират като подходящ за изпълнение на съответните 
задължения.

Кандидатите за преводачи обикновено трябва да знаят много добре 
освен родния си език, и два други езика на Общността, но са възможни 
и други изисквания.

1 Reg. No 723/2004 of 22 March 2004, OJ L 124/2004 P. 0001 – 0118
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• Възможности за работа 
Каква работа ще вършите, ще зависи от институцията и от нивото, 

на което се включите, както и от вашите способности и мотивация. Съ-
ществуват много възможности за професионално развитие, когато на-
трупате опит и демонстрирате своите качества.

♦ Възможности за лица с висше образование
За работа в категория А в ЕС ще ви трябва енергия, инициа-

тивност и умения при управляване на ресурси и хора от различни 
националности. Съществува базисно ниво на постъпване – ниво А8, 
за кандидати без значителен професионален опит. Открити конкур-
си се провеждат и за по-високи нива – например ниво А7/А6, за 
кандидати с минимум 3 години съответен опит. 

Трябва да умеете да се изразявате ясно устно и писмено, да може-
те да планирате работата си и да се справяте с натоварен график. 

Като служител на ЕС можете да разчитате на осигуряваща раз-
витието ви кариера. Повечето възможности за завършилите висше 
образование са в администрацията и управлението. Можете да за-
почнете с работа по изготвяне на ново законодателство за околната 
среда, с участие в преговори със страни извън ЕС или да участвате 
в прилагането на общата селскостопанска политика. Също така мо-
жете да участвате в законодателния процес на ЕС, в тълкуването и 
прилагането на правото на ЕС, да проверявате финансите на инсти-
туциите на ЕС или да участвате в управлението на конкретна научна 
програма.

♦ Възможности за лица без висше образование
Местата от категория В са за хора, успешно завършили средно 

образование, които имат 2 години подходящ професионален опит. 
Персоналът от категория В подпомага главно прилагането на поли-
тиката на ЕС.

Персоналът от категория С извършва административна и секре-
тарска работа. Работата е разнообразна и персоналът се насърчава 
да поема отговорност. Кандидатите трябва да са завършили успеш-
но средно образование и да имат 2–3 години професионален опит 
(който може и е добре да включва и специализирано обучение). 
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Персоналът от категория D изпълнява обслужващи и поддържа-
щи дейности. Такива са по-ниско квалифицираните служители – об-
служващ персонал, работници и др.

♦ Възможности за научни сътрудници
Европейската комисия назначава научни сътрудници в различни 

области. Подборът на специалисти за Генерална дирекция „Научна 
дейност“ се базира на специфичните нужди на научната програма и 
се осъществява по принцип чрез открити конкурси. За информация 
относно срочни договори, моля, посетете секция „Личен състав“ 
в интернет страницата на Генерална дирекция „Научна дейност“  
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html.

♦ Възможности за специалисти по чужди езици
Поради своята многоезична работна среда ЕС може да предложи 

интересни и разнообразни кариери за преводачи.
Обикновено освен родния език, се изискват още поне два езика 

на Общността, а понякога конкурсите може да изискват специфична 
комбинация от езици. За повече информация относно възможности 
за специалисти по чужди езици, моля, посетете интернет страница-
та на Генерална дирекция „Преводи“ в сървъра Европа http://www.
europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm.

Преводаческа дейност се осъщестява и в Европейския съд, Евро-
пейския парламент, Съвета, Сметната палата, Икономическия и со-
циален комитет и Комитета на регионите (в последните четири – само 
писмен превод). 

♦ Възможности за други специалисти
Съществуват интересни и благоприятни възможности за кариера 

в областта на информационните технологии, икономиката, финан-
сите, политическите науки, одита и правото (например в Съда или в 
юридическата служба на Комисията). Длъжности, съчетаващи ака-
демична и/или професионална подготовка като юрист-преводач или 
ІТ-мениджър,  демонстрират колко широк е спектърът от възмож-
ности за професионална реализация.

♦ Други видове трудова заетост
Освен чрез подбор на постоянни служители на ЕС, които се на-

значават с открит конкурс, институциите на ЕС наемат и временен 
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и помощен персонал, както и персонал в агенциите по срочни до-
говори. По-голямата част от конкурсите за работа в агенциите се 
обявяват на съответните интернет страници на агенциите. 

За обща информация относно временния и помощен персо-
нал можете да се консултирате със службите „Кадри/Конкурси“ на 
институциите на ЕС и на интернет страницата на ЕPSO http://europa.
eu.int/epso/index_en.htm в раздел „Срочни договори“.

• Стаж в институциите на ЕС
Ако смятате да кандидатствате за работа в ЕС след завършване на 

дадена образователна степен, можете преди това да поработите като 
стажант в негова институция, което ще ви даде отлична възможност за 
натрупване на опит, ако сте решили да направите кариера в европейски-
те институции. Стажантските места се попълват с конкурс. Конкурен-
цията за стажантски места е силна, но това е уникална възможност да 
разберете какво значи да работите в ЕС. Всички институции провеждат 
стажове от по 3 до 5 месеца. Кандидатите трябва да имат завършена 
университетска степен и да са от държава членка или страна кандидат-
ка. Само много малък брой кандидати от трети страни могат да канди-
датстват за стаж в институциите на ЕС.

Всички условия за кандидатстване за стажове в различните институ-
ции са обявени на съответните интернет страници в раздел ‘Traineeship’ 
или ‘Stages’. Допълнителна информация можете да получите от интер-
нет страницата на Службата за стажуване: http://europa.eu.int/comm/
stages/index_en.htm или на тел.: +32 2 29 92339/2340.

• Видове договори в институциите на ЕС
Европейските институции назначават персонала си на различни ви-

дове договори.
Набирането на хора за постоянни длъжности – постоянни служите-

ли, става само с конкурсен изпит.
В случай че кандидатствате за постоянна длъжност само по доку-

менти, кандидатурата ви няма да бъде приета независимо от вашия про-
фесионален опит.

Различните видове договори за назначаване на ïåðñîíàë в институции-
те на ЕС са следните:
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♦ Договори за постоянни служители:
• За постоянен служител се кандидатства само чрез открит 

конкурс
• Постоянните служители се подбират в групи и често посто-

вете са за определени специалисти (като например юристи, 
икономисти), а не за конкретна длъжност

• Договорите на постоянните служители са за неограничен пе-
риод от време

• Кандидатите за постоянна работа обикновено, но невинаги, 
трябва да имат професионален опит

• Конкурсите се обявяват в 2 национални вестника във всяка 
държава член или кандидат-член

♦ Договори за временни служители:
• Всеки временен служител се назначава на точно определена 

длъжност
• Кандидатът се интервюира от Комисия по подбор
• Кандидатите за временни постове трябва да имат професио-

нален опит като специалисти
• В зависимост от вида на договора, който се предлага, той може 

да бъде с продължителност от няколко месеца до няколко 
години 

♦  Договори за служители на временна длъжност като научни
съ трудници

• Тези длъжности се предлагат периодично в Европейската 
комисия, предимно в Генерална дирекция „Научни изслед-
вания“ и Генерална дирекция „Информационно общество“. 
Договорите за тези длъжности могат да бъдат за период до 5 
години.

• Много от тези работни места са в изследователските инс-
титути на Обединения изследователски център на ЕК (Joint 
Research Centre of the European Commission) в Италия, Бел-
гия, Холандия, Германия и Испания. Обединеният изследо-
вателски център e Генерална дирекция на ЕК, чиято мисия 
е да оказва подкрепа при определянето и провеждането на 
научната и технологична политика на ЕС. За тези длъжности 
има отделна процедура по назначаване, която може да бъде 
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намерена на интернет страницата http://www.europa.eu.int/
comm/reform/human_resources/regime_end_2003_en.pdf.

♦ Помощен персонал
• Обикновено помощният персонал се наема чрез кратко ин-

тервю и тест

• Договорите могат да бъдат за период от няколко седмици до 
максимум три години

♦ Консултанти
• Много от консултантите работят на директен договор с инс-

титуциите на ЕС, а някои са наети от по-големи контрактори, 
които работят за дадена институция

♦ Договори на външен персонал
• Назначават се от агенция, работят в институциите, но запла-

щането се извършва от агенциите

• Това обикновено са длъжности от категория C, които 
имат административни/секретарски задължения

 ♦ Национални експерти – сътрудници
• Национални експерти, изпратени на работа в институ-

циите, най-често в Комисията за период до 4 години

• Заплатите им се осигуряват от държавата, която ги е из-
пратила, а институциите им плащат командировъчните 
и разходите по пребиваване

♦ Специални съветници
• Това са висококвалифицирани експерти, които обикно-

вено работят за членовете на ЕК

• Категории ïåðñîíàë в институциите на ЕС 
От 1 май 2004 г. е в сила нова структура на категориите ïåðñîíàë съ-

гласно Наредбата за служителите на ЕО1. Временните и постоянни 
длъжности са категоризирани според вида и степента на важност на 

1 Reg. No 723/2004 of 22 March 2004, OJ L 124/2004 P. 0001 – 0118
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служебните задължения. Административните длъжности са обособени 
в група, обхващаща персонал с административни, консултативни, чуж-
доезикови и научноизследователски функции. Друга група например 
обхваща персонал с изпълнителски, технически и обслужващи функ-
ции. За повече подробности запознайте се с Наредбата за служителите 
на ЕО на интернет страницата http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_
administration/+statut/tocen100.pdf.

• Какво включва процесът на селекция на ïåðñîíàë?
Селекцията на ïåðñîíàë се базира на система за открити конкурси, обя-

вявани в пресата на държавите членки, в Официалния вестник на ЕС 
(Official Journal) и на интернет страницата на Европейската служба за 
селекция на ïåðñîíàë (EPSO). Всеки конкурс е различен, според нуждите 
на съответната институция. Обявата за конкурса в Официалния вест-
ник на ЕС включва всички подробности: какво включва работата, 
каква квалификация и опит се изискват, брой места в списъка на 
резервите и други критерии за селекция. Трябва да се има предвид, 
че откритите конкурси се организират според нуждите на институциите, 
т. е. няма постоянен график.

Процесът на селекция обикновено започва с предварителни тестове 
(pre-selection tests), включващи въпроси с множествен избор за знания 
за ЕС, както и такива, изискващи логически и понякога математически 
умения и езикови познания. Може да има предварителен тест за позна-
ния по дадена специалност. След предварителния тест се провежда и 
писмен изпит. Финалният етап от конкурса е устен изпит. Структурата 
на всеки конкурс и видът на тестовете са описани подробно в обя-
вата за конкурса. Накрая се подбират групи от най-добрите кандидати, 
които се включват в списък на резервите за заемане на конкретни сво-
бодни места. На успешно представилите се кандидати не се гарантира 
назначаване в институцията, тъй като това зависи от броя свободни мес-
та. Когато дадена институция има свободно място, тя може да ползва 
списъка на резервите, да избере няколко кандидата и да ги покани на 
интервю за конкретното работно място. 

Първоначално новопостъпилите се обучават, за да могат да изпъл-
няват ефективно своите задачи. Всеки нов член на екипа преминава ня-
колко встъпителни курса на обучение, имащи за цел да му помогнат 
да се представи успешно в международната среда. Впоследствие той 
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може да изучава управление, допълнителен език и да премине обуче-
ние, свързано с конкретните служебни задължения.

Европейската служба за селекция на ïåðñîíàë спазва принципа, че по-
стовете в ЕС са отворени за всички граждани на държавите членки,
които отговарят на критериите за селекция, независимо от възрастта, 
расата, политическите, философските или религиозните убеждения, 
пола и сексуалната им ориентация. Когато е разумно и практично, се 
създават специални условия за кандидатстване на хора с увреждания на 
равни начала в открити конкурси за тяхното ефективно интегриране в 
работната среда.

Спазвайки основния принцип за селекция според способностите, 
EPSO се стреми да поддържа географски баланс при подбора на ïåðñîíàë 
и насърчава назначаването на жени на ръководни длъжности. 

При определянето на основната месечна заплата, надбавките и уд-
ръжките се взема под внимание основно категорията персонал. Пример-
ни заплати се посочват в Наредбата за служителите на ЕО: http://europa.
eu.int/comm/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.pdf.

Тези заплати периодично се актуализират. 
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2   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

СЛУЖБА ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ÏÅÐÑÎÍÀË (EPSO)

Целта на страницата е да предоставя лесен и безплатен достъп до 
достоверна и актуална информация за възможностите за постъпване на 
работа в европейските институции. Тук е представен процесът на кан-
дидатстване във всички негови етапи, поместени са отговори на често 
задавани въпроси, както и връзки към източници на допълнителна ин-
формация.

http://europa.eu.int/epso/
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• Кратко представяне на менютата на сайта:

Да работиш за европейските институции 

Тук може да откриете изискванията, на които трябва 
да отговарят кандидатите, възможностите за профе-
сионално развитие, които институциите предлагат, 
и видовете трудови договори, които се сключват със 
служителите.

Конкурси

Това меню съдържа информация за планираните 
и текущите конкурси, информация за курсове за 
подготовка и примерни тестове.

Обща информация 

Връзка със Службата за селекция на кадри.
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Европейски формат на автобиография (вижте приложение 3).  

Бутонът European CV ви препраща към интернет страницата на 
Европас. Европас е инициатива на ЕК, целяща да осигури проз-
рачност и възможност за сравнение на квалификация и умения. 
Европас представлява досие от пет документа – автобиография, 
описание на езиковите познания (езиково портфолио), приложе-
ние към дипломата за висше образование, описание на сертифика-
ти от посещавани курсове, описание на обученията и опита, при-
добити в чужбина. Основната цел на тези пет документа е да дадат 
възможност на желаещите да се запишат в учебни заведения, на 
търсещи работа или специализация в чужбина да представят свои-
те умения по лесен за сравнение начин и да улеснят мобилността в 
държавите, членки на ЕС, Европейското икономическо простран-
ство и страните, кандидатки за членство в ЕС.

F.A.Q.

Често задавани въпроси

Тук може да откриете отговорите на най-често 
задаваните въпроси, свързани със селекцията 
на ïåðñîíàë за европейските институции.

Списъци на резерви 
Списъци с имената на кандидати, издържали успешно конкурс-
ните изпити за работа в институциите. От тях институциите из-
бират своите служители.



20

Центрове за провеждане на конкурси в Брюксел 

Тук може да намерите адресите на центровете за 
провеждане на конкурси, както и указания как да 
се свържете с тях.

Текущи конкурси

Информация за развитието на вече започнали конкурсни 
процедури.

Списък на публикуваните конкурси 

Всички публикувани в Официалния вестник на ЕС 
(Official Journal) конкурси, за които може да се канди-
датства по електронен път с техните шифри и кратко 
представяне на изискванията, както и връзка към пуб-
ликацията в Official Journal.
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Информация за предстоящи конкурси 

Предварителна програма за предстоящи 
конкурси.

Тук може да намерите покани за деклариране на интерес за работа по договор 
към европейска институция. Отнася се за специалисти от специфична 
област, които се наемат за определен максимален период от време, като 
техните договори не могат да бъдат подновявани след изтичането на този 
максимален срок.

Служители, наети по договор 

Кандидатстване по електронен път 

Упътването е представено подробно в текста по-долу.
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Срочни договори
В това меню може да следите за свободни работни 
места на срочни трудови договори, които могат да бъ-
дат подновявани.

Senior managment & advisory functions

Връзка към службата за наемане на висши адми-
нистративни длъжности и на съветници към ЕК

Препратка към службата за наемане на висши служи-
тели в ЕК. Конкурсите за запълване на такива длъж-
ности се провеждат от Генерална дирекция „Персо-
нал и администрация“ на ЕК.
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• Кандидатстване по електронен път 

Чрез интернет страницата на EPSO можете да кандидатствате за 
конкретна длъжност в отворени конкурси. За целта трябва да създадете 
свой EPSO профил и да попълните електронен формуляр.

В процеса на кандидатстване ще бъдете подпомагани от упътване 
(Help Manual) и указания за кандидатите (Guide for applicants). Времето 
за попълване на електронния формуляр е 40 мин (но може и да варира в 
зависимост от конкурса, за който кандидатствате), като след изтичането 
му прозорецът с формуляра се затваря автоматично, затова подгответе 
предварително цялата информация, която би могла да има отношение 
към вашата кандидатура. 

Преди да попълните формуляра, внимателно се запознайте с публи-
куваната информация за конкурса в Official Journal (към всяка обява има 
и връзка към съответния брой на Official Journal). Тя съдържа всички 
критерии за оценка на кандидатите и е единственият автентичен източ-
ник за условията на конкурса. За да подадете вашата кандидатура, ви е 
необходимо да имате валиден електронен адрес и парола, които може да 
използвате и за други кандидатури на страницата на EPSO.

Всички маркирани със звездичка полета се попълват задължително.

• Стъпка по стъпка: 
А) Създаване на EPSO профил

       
 

Изберете EPSO Profile и следвайки инструкциите, определе-
те потребителското си име (вашия електронен адрес) и паролата 
за достъп. 

Попълнете полетата с лични данни – име, фамилия, национал-
ност, рождена дата, адрес, телефон и адрес на електронна поща.

Натиснете бутона ‘Submit’, когато сте попълнили напълно 
вашия EPSO Profile. На електронния адрес, който сте посочили, 
ще получите потвърждение за неговата регистрация.

Посещавайте редовно своя EPSO профил, там (не в елек-
тронната си поща) ще получавате всяка информация, която има 
отношение към вашата кандидатура.

От екрана с вашите лични данни изберете ‘Click here to access 
the online application page’ и оттам ‘Start here your application for 



24

EPSO/X/XX/XX’ в зависимост от конкурса, за който кандидат-
ствате.

Ако няма да кандидатствате за конкретен конкурс, помнете, 
че профилът ви ще остане активен 6 месеца.

Б) Регистриране на електронна кандидатура

Регистрирането на електронна кандидатура става, като избе-
рете полето/полетата с кода на конкурса, за който кандидатст-
вате, и попълните всички задължителни полета (отбелязани със 
звездичка). За ваше улеснение в поле „Помощ“ (Help) са дадени 
указания относно съдържанието на всяко поле. 

След като се убедите, че информацията, която сте въвели, е 
точна, натиснете бутона ‘Register’. Промени може да направи-
те, като използвате функцията за редакция ‘Edit’ до изтичане на 
срока за кандидатстване. 

Номер на вашата кандидатура:

След като регистрирате вашата кандидатура, автоматично се 
появява нов екран, съдържащ индивидуален номер. Той ще ви 
бъде необходим и трябва да бъде цитиран всеки път, когато кон-
тактувате с EPSO.

Получаването на номер означава, че вашата кандидатура е 
регистрирана!

В случай че не се появи екран, съдържащ този номер, има 
вероятност вашата регистрация да е неуспешна. Върнете се 
на началната страница на вашия EPSO профил – ако вашата 
кандидатура не е маркирана, трябва да се върнете и да повто-
рите всичко отначало. 
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3  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

• Как да научавам кога има открити конкурси?
Има много начини да се информирате:

• Проверявайте редовно интернет страницата „Конкурси“ на Ев-
ропейския офис за селекция на ïåðñîíàë (EPSO) http://europa.eu.int/
epso/competitions/conthome_en.htm;

• Откритите конкурси периодично се обявяват в Официалния вест-
ник на ЕС (Official Journal) и в големите вестници на държави-
те членки. Можете да се абонирате за електронна или хартиена 
версия на Официалния вестник на ЕС и да следите обявите за 
конкурсите;

• В рамките на работното време от 9 до 16 ч можете да се обажда-
те в ‘Info-Recruitment’ на тел: +32 2 299 3131 в Брюксел. 

• Какви са шансовете ми за успех?
ЕС се стреми да подбере персонал, отговарящ на изискванията на 

институциите. Назначаването на служителите е на равноправна основа 
без оглед на раса, вяра или пол и по принцип не се запазват длъжности 
за граждани от определена страна. В действителност съществуват не-
официални национални квоти, чиято цел е да гарантира на всяка държа-
ва членка адекватен дял от постове на всички равнища на администра-
цията. Институциите на ЕС предлагат интересна работа, добри пакети 
от обучение и атрактивно заплащане, което, от своя страна, обуславя 
трудността на откритите конкурси. Можете да прецените своите шансо-
ве за успех, като опитате да решите някои от интерактивните или проб-
ни тестове в сайта на EPSO http://europa.eu.int/epso/index_en.htm (вижте 
Приложения 1 и 2).

• Колко трае процесът на селекция?
Европейският офис за селекция на ïåðñîíàë се стреми да предостави 

равни възможности за всички кандидати. Конкуренцията е силна, поня-
кога по една обява кандидатстват няколко хиляди души. В някои случаи 
конкурсът (или поредицата от конкурси) може да бъде специфичен за 
дадена държава членка или присъединяваща се страна. На всеки етап 
от провеждането на подбора Службата се стреми да осигури честен и 
справедлив конкурс. Ето защо понякога процесът от момента на обявя-
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ването на конкурса до съставянето на списъка на резервите от подходя-
щи кандидати е по-продължителен. 

• Как ще се развие моята кариера?
След като сте наети на работа в дадена институция на ЕС, вие може-

те да се местите свободно от една институция в друга. Вътрешни обяви 
за работа се появяват периодично. Политиката на ЕС по отношение на 
ïåðñîíàëà е да се улеснят максимално процедурите по вътрешно премест-
ване от една категория в друга и за повишаване в степен.

• Как да кандидатствам?
За повечето работни места, обявени в Официалния вестник на ЕС след 

22 май 2003 г., кандидатстването по електронен път е задължително.
Има създадени специални улеснения за хора с увреждания.
За някои конкурси, обявени след 22 май 2003 г., се изисква и писме-

но заявление. В тези случаи кандидатите трябва да попълнят „оптич-
но четливи регистрационни формуляри“ от Официалния вестник на 
ЕС, в който е публикувана обявата, и да ги изпратят по пощата (вижте 
Приложение 4). Регистрационни формуляри, свалени от интернет, не се 
приемат. Всички условия за кандидатстване за съответния конкурс 
могат да бъдат намерени в самата обява за конкурса.



27

4  ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Сървърът Европа
http://europa.eu.int
Информация за цялостната дейност на ЕС

• Институции на ЕС
Европейска комисия
http://europa.eu.int/comm

Европейски парламент
http://www.europarl.eu.int

Европейски съвет
http://ue.eu.int

Съд на ЕО
http://curia.eu.int/index.htm

Сметна палата
http://www.eca.eu.int

Европейски омбудсман
http://www.euro-ombudsman.eu.int

Европейски икономически и социален комитет
www.ces.eu.int

Комитет на регионите
www.cor.eu.int 

Генерални дирекции и служби на ЕК
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm

Генерална дирекция „Научни изследвания“
http://europa.eu.int/comm/dgs/research
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Агенции на ЕС
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm

Служба за официални публикации на ЕО 
http://publications.eu.int

Делегации на ЕК в страните кандидатки
http://europa.eu.int/comm/enlargement/links/index.htm
 
Постоянни представителства на държавите членки
 в Европейския съюз
http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=en&entity_id=3780

Представителства на ЕК в държавите членки
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm

• Работа в европейските институции
Европейска служба за селекция на ïåðñîíàë
http://europa.eu.int/epso
 Обща информация, текущи и предстоящи конкурси, процедура на се-
лекция, примерни тестове, курсове и др.

Наредба за служителите на ЕО
 http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.pdf
 Новият правилник за наемане на служители в институциите от 1 май 
2004 г.

Реформата на администрацията 
http://europa.eu.int/comm/reform/2002/index_en.htm
 Реформата на администрацията на ЕК след приемането на новите 10 
държави членки

Официален вестник на ЕС
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en
 Възможност за търсене в базата данни на Eur-lex на публикувани обяви 
за работа в институциите, серия „C“ на Официалния вестник 
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Европейски портал EURES
http://europa.eu.int/eures 
 Портал за работа и мобилност в Европа, работа в националните служби 
по заетостта, Европейската комисия, както и в търговски дружества, ор-
ганизации, местни и регионални власти

CORDIS
http://www.cordis.lu/research_openings/home.html
 Отворени конкурси за работа и информация за стипендии за експерти и 
специалисти в областта на научните изследвания 

Обединен изследователски център (JRC)
 http://www.jrc.cec.eu.int/default.asp@sidsz=what_we_offer&sidstsz= 
work_opportunities.htm
 Възможност за научни организации и физически лица да участват в про-
екти 

EUROPASS 
http://europass.cedefop.eu.int
 Тук можете да намерите петте документа – автобиография, езиково 
портфолио, приложение към дипломата за висше образование, описа-
ние на сертификати от посещавани курсове, описание на обучението и 
опита, придобити в чужбина, които дават възможност за сравнение на 
квалификациите и уменията в ЕС.

• Стаж
Европейска комисия
http://europa.eu.int/comm/stages
Обща информация, критерии, процедура по подбор, формуляри 

Европейски парламент
Стаж и посещения с цел обучение
http://www.europarl.eu.int/stages/reg_en.htm#vis 
 Обща информация, условия за кандидатстване, формуляри и др.

Стаж за преводачи
http://www.europarl.eu.int/stages/regtrad_en.htm
 Обща информация, условия за кандидатстване, формуляри и др.
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Съвет
http://ue.eu.int/trainee/default.asp?lang=en
 Само за граждани на държавите членки, условия, обща информация, 
формуляри

Съд на ЕО
http://curia.eu.int/en/indexaz/index.htm
 Общи условия за кандидатстване, срок, формуляри

Икономически и социален комитет
http://www.ces.eu.int/tgj/trainees/index_en.asp 
 Обща информация, срок, изисквания към кандидатите, начин на селек-
ция, формуляри

Стипендии
http://www.ces.eu.int/tgj/grants/index_en.asp
Стипендии за млади хора, работещи в търговски, икономически и со-
циални обединения, с цел обучение в съответната област и в частност в 
области от компетенциите на Икономическия и социален комитет – ус-
ловия, изисквания, формуляри

Европейски омбудсман
http://www.euro-ombudsman.eu.int/trainee/en/default.htm
Обща информация, цели, задължения на стажантите,
процедура на подбор 

• Служби по преводите към отделните институции

Бюро за преводи 
http://europa.eu.int/comm/translation

Европейска комисия

Генерална дирекция за преводи
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation
Информация за текущи конкурси към Дирекцията



31

Генерална дирекция за симултантен превод
http://europa.eu.int/comm/scic
Условия, текущи конкурси 

Стипендии за следдипломна квалификация по симултантен превод
http://europa.eu.int/comm/scic/interpreter/grantstudents_en.htm
Условия, формуляри

Европейски парламент
http://www.europarl.eu.int/language/default_en.htm
 Работа за преводачи в Европейския парламент, обща информация, изиск-
вания, формуляри

Съд на ЕО
http://curia.eu.int/en/indexaz/index.htm
 Работа за прависти с чужд език в Съда, обща информация, изисквания

Сметна палата
http://www.eca.eu.int/services/job/job_multilingualism_en.htm
Обща информация, изисквания 

Съвет на Европейския съюз
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=316&lang=en&mode=g
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5   МРЕЖАТА EURES – ЕВРОПЕЙСКИ УСЛУГИ 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

EURES – Европейски услуги за осигуряване на заетост, е мрежа, коя-
то обединява Европейската комисия, обществените служби за осигуря-
ване на заетост в Европа и други органи, като синдикати, организации 
на работодателите и местни и регионални органи на управление. Цел-
та ∫ е да информира, консултира и подпомага eвропейските граждани, 
които желаят да работят в друга страна, както и да помага на работо-
дателите при наемането им от чужбина. EURES предлага значителни 
възможности за намиране на работа. Нейни консултанти в държавите, 
членки на ЕС, и извън него консултират кандидатите за работа. Те раз-
полагат с база данни, съдържаща информация за живота и условията на 
работа във всяка една страна, настаняването, образованието, разходи-
те за живот, здравеопазването, социалното законодателство, данъчното 
облагане, възможностите за работа, съпоставимост на квалификацията 
им и т. н. EURES играе особено важна роля в трансграничните региони. 
Хората, които живеят в една страна и работят в друга, трябва да се спра-
вят с различни национални процедури и правни системи. Трансгранич-
ните консултанти на EURES им помагат за намирането на практически 
решения на тези проблеми, като адаптират своите услуги така, че да ги 
направят подходящи за нуждите на регионалните потребители.

За да се съчетаят потребностите на търсещите работа с тези на ра-
ботодателите, EURES е разработила база данни с работни места в цяла 
Европа, достъпни за всички. Тази база данни е на разположение на ин-
тернет страницата на EURES http://europa.eu.int/eures.

Работодателите могат да я използват, за да обявяват свободните си ра-
ботни места. По същия начин търсещите работа могат да открият работ-
но място във всяка една от страните, които обявяват в сайта своите сво-
бодни работни места. Сайтът предлага и изпращане на автобиографии 
до потенциални работодатели. Линкове в сайта позволяват без прехвър-
ляне към други страници търсенето и кандидатстването за работа.

EURES помага да се анализира търсенето и предлагането на работна 
сила в даден сектор. Особено успешно това става в ІТ сектора, здра-
веопазването и туризма. EURES съдейства както на големи, така и на 
малки фирми в тяхното търсене на работна ръка.
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От своето създаване през 1994 г. EURES съдейства за високата тру-
дова мобилност в Европа. Тези услуги се ползват от над 1 милион евро-
пейци през последните две години. Въвеждането на единната европей-
ска валута евро, разширяването на ЕС, подобряването на транспортната 
инфраструктура и други фактори способстват за формирането на общ 
европейски пазар на труда.

6  ПРИЛОЖЕНИЯ

Примерен предварителен тест за подбор

Тестът се състои от набор от въпроси с няколко възможности за из-
бор, отнасящи се до основните проблеми на европейска интеграция и 
различните общностни политики

Извадката съдържа 10 от 30-те въпроса от Отворен конкурс CОМ/
А/8-12/98.

Време за решаване: 12 минути

1.  Кой от изброените критерии не е сред „критериите за конверген-
ция“, посочени в Договора от Маастрихт?

А. бюджетен дефицит
Б. ниво на инфлация 

В. икономически растеж
Г. дългосрочни лихвени проценти

Правилен отговор: В

2.  Кои eвропейски общности се сливат през 1967 г., за да се създадат 
Европейските общности?

А. Европейската икономическа общност и Европейската общност за 
въглища и стомана

Б. Европейската икономическа общност, Европейската общност за 
въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия
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Приложение 1

В. Европейската икономическа общност и Европейската общност за 
атомна енергия

Г. Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общ-
ност за атомна енергия

Правилен отговор: Б

3.  Според данните на ЕВРОСТАТ за 1997 г. Европейският съюз произ-
вежда повече от 50% от световната продукция на един от следните 
земеделски продукти. Кой е той?

А. житни култури
Б. мляко

В. месо
Г. вино.

Правилен отговор: Г

4. Единният европейски акт е подписан през

А. 1981 г.
Б. 1986 г.

В. 1988 г.
Г. 1990 г.

Правилен отговор: Б

5. Кой от изброените е един от структурните фондове на ЕС?

А. Европейският социален фонд
Б. Европейският фонд за развитие

В. ЛАЙФ
Г. ФАР

Правилен отговор: А

6.  Кой е първият председател на Комисията на Европейската икономи-
ческа общност?

А. Жан Моне
Б. Робер Шуман

В. Алсиде де Гаспари
Г. Валтер Халщайн

Правилен отговор: Г
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Приложение 1

7.  В общата политика в областта на външните отношения и сигурността 
в Договора за ЕС Европейската комисия:

А. няма право на инициатива
Б. единствена има право на инициатива
В. има право на инициатива заедно с държавите членки
Г. има право на инициатива заедно с Европейския парламент

Правилен отговор: В

8.  Европейският омбудсман има правомощието да разследва оплаква-
ния от неприемливо администриране от:

А. националните административни власти
Б. институциите и органите на Общността
В. постоянните представителства на държавите членки в Брюксел
Г. единствено от Европейския парламент 

Правилен отговор: Б

9. Европейският фонд за развитие финансира:

А. инвестиции в региони на държавите членки на ЕС, 
изоставащи в своето развитие

Б. важни трансевропейски мрежи
В. развитие на информационните технологии
Г. сътрудничество с определени развиващи се страни

Правилен отговор: Г

10.  Икономическият и валутен съюз включва три основни етапа, първи-
ят от които започва през:

А. 1990 г.
Б. 1991 г.

В. В. 1992 г.
Г.  1994 г.

Правилен отговор: А
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Приложение 2

Примерен тест за логическо мислене и математически умения

Въпроси (1–4)
Предприемачи, управляващи малки фирми, играят важна роля в осигу-
ряването на стабилна икономика не само от гледна точка на бизнеса, но 
и в обществен, образователен и политически аспект. Те се конкурират 
с големите фирми, които иначе биха доминирали пазара, и са основен 
източник на нови работни места. По-малките фирми могат да предлагат 
работни методи, формирани според изискванията на работодателя. Ето 
защо те са ценен източник на трудова заетост за голям брой хора със 
семейни отговорности, които искат да участват на пазара на работна 
сила, но поради домашни задължения не могат да се ангажират с пълен 
работен ден.

Обосновете отговора си единствено въз основа на информацията, даде-
на в текста.

Въпрос 1.
Предприемачите избягват да се конкурират с големи организации.

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: Б

Въпрос 2.
Големите фирми не искат да се приспособят към индивидуалните нуж-
ди на персонала. 

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: В
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Приложение 2

Въпрос 3. 
Малките фирми, управлявани от предприемачи, нямат принос за об-
ществото. 

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: Б

Въпрос 4.
Повече нови работни места се осигуряват от индивидуални предприе-
мачи, отколкото от големи фирми. 

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: В

Въпроси (5–8)
Рекламата и продажбата на книги чрез интернет страници става все 
по-популярна сред търговците. Публикуването на книга в интернет 
е по-евтино, отколкото по традиционните методи, при които книгите 
се държат на склад, преди да се доставят на клиентите. Следователно 
разходите са по-ниски, отколкото в книжарницата. Ценовата война в 
интернет вероятно ще окаже натиск върху хонорарите, тъй като из-
дателите настояват разходите да не се калкулират върху коричната 
цена на книгите, а върху цените, реално получени за тях. Все пак тези 
отстъпки ще са по-значителни за бестселърите, отколкото за други 
книги.

Обосновете отговора си единствено въз основа на информацията, даде-
на в текста.
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Приложение 2

Въпрос 5. 
Потребителското търсене на книги, продадени чрез интернет, нараства.

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: В

Въпрос 6.
Цената на рекламата на книги в интернет е по-малка от другите методи 
на маркетинг. 

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: А

Въпрос 7.
Интернет книжарниците предлагат най-големите отстъпки за по-малко 
популярните книги. 

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: Б

Въпрос 8. 
Авторите определено ще губят пари поради начина на интернет про-
дажби на книги.

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: В
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Приложение 2

Въпроси (9–12)
Броят на злополуките, които се случват в рамките на работния ден, ни-
кога няма да се намали до нула независимо от усилията на праворазда-
ващите органи. Това е така, защото всяка дейност неминуемо включва 
някаква степен на риск и късмет. Възможно е обаче да се намали броят 
на трудовите злополуки и един начин за това е да се наложат наказател-
ни глоби на организациите, в които се случват трудови злополуки. Това 
ще доведе до допълнителна тежест за някои организации, но цялост-
ният ефект за техния персонал по отношение осигуряването на по-без-
опасна работна среда ще е със сигурност благоприятен.

Обосновете отговора си единствено въз основа на информацията, даде-
на в текста.

Въпрос 9.
Някои трудови злополуки са резултат на нещастен случай. 

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: А

Въпрос 10. 
Организациите нямат никаква възможност да направят работните места 
по-безопасни.

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: Б
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Въпрос 11. 
При предложената система от глоби организациите със сериозно отно-
шение към безопасността няма от какво да се страхуват.

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: В

Въпрос 12. 
Системата от глоби е най-добрият начин за намаляване на трудовите 
злополуки.

А. Вярно
Б. Невярно
В. Не мога да преценя

Правилен отговор: В

Таблици (въпроси 13–16)

Статистика на населението за 1997 г.

Страна
Население

(в млн.)

5–14 годишни
(% от

населението)

15–24 годишни 
(% от

населението)

Работещи
(% от

населението)

А 81,5 11,1 11,7 60

Б 58,2 12,9 13,0 51

В 39,6 11,0 16,3 59

Г 10,4 15,8 14,1 57
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Процент на работещите, ползващи различни превозни средства за 
пътуване до работното си място (данни за 1997 г.)

Страна Частни МПС Обществени МПС Други

Кола
Мо-
тор

Вело-
сипед

Ав-
тобус

Влак
Кораб/

Самолет

А 42 20 9 19 6 2 2

Б 12 11 24 9 31 2 11

В 33 8 6 14 29 4 6

Г 53 7 16 2 13 3 6

Въпрос 13. 

Коя страна има еднакъв процент хора, ползващи частен и обществен 

транспорт до работното си място?

А. Страна А
Б. Страна Б

В. Страна В
Г. Страна Г

Правилен отговор: В

Въпрос 14. 

В коя страна има най-голяма разлика между броя хора във възрастовите 

групи 5–14 и 15–24?

А. Страна А
Б. Страна Б

В. Страна В
Г. Страна Г

Правилен отговор: В
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Въпрос 15.
Приблизително колко хора в страна Б пътуват до работа с мотори?

А. 3 милиона
Б. 5 милиона

В. 7 милиона
Г.  9 милиона

Правилен отговор: А

Въпрос 16. 
Каква е приблизителната разлика между броя хора, ползващи общест-
вен и частен транспорт до работното си място в страна Б?

А. 1 милион
Б. 1,5 милиона

В. 3 милиона
Г. не мога да отговоря

Правилен отговор: Б

Графика (въпроси 17–20)

Консумация на енергия
Страни А, Б, В, Г – 1987 и 1997 г.

Консумация на енергия

Милиона тона нефтен еквивалент

Страна А

Страна Б

Страна B

Страна Г
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Източници на енергийна консумация в страна А (в %) 

въглища

нефт

природен газ

други

1987 1997

Въпрос 17.
В страна А кой вид енергия е имал най-голяма пропорционална промя-
на между 1987 и 1997 г.?

А. Въглища
Б. Нефт

В. Природен газ
Г. Други

Правилен отговор: Б
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Въпрос 18. 
В страна А през 1987 г. каква част от общото енергийно потребление е 
осигурено от въглища?

А.  85 милиона тона нефтен еквивалент 
Б.  95 милиона тона нефтен еквивалент
В.  105 милиона тона нефтен еквивалент
Г.  115 милиона тона нефтен еквивалент

Правилен отговор: В

Въпрос 19. 
Коя страна е показала най-голяма промяна в % от цялата си енергийна 
консумация между 1987 г. и 1997 г.?

А. Страна А
Б. Страна Б

В. Страна В
Г. Страна Г

Правилен отговор: Г

Въпрос 20. 
Страна В очаква, че енергийното потребление на милион души населе-
ние ще расте с 10% годишно от 1997 г. Ако енергийното потребление в 
страна Б остане постоянно, след колко години потреблението на страна 
В ще надхвърли това на страна Б?

А. 3 години 
Б. 4 години

В. 5 години
Г. 6 години

Правилен отговор: В
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