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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 

ЛЮКСЕМБУРГ 

СЛУЖИТЕЛИ ПО СИГУРНОСТТА И ПРЕВЕНЦИЯТА 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС 

Договорно наети служители в областта на наблюдението и превенцията – 
функционална група I 

Краен срок за изразяване на интерес 

28 февруари 2020 г. 

 
EPSO/CAST/P/18/2017 

 

Вследствие на процеса на създаване на вътрешна служба за сигурност, който вече 
започна в Брюксел и Страсбург, Европейският парламент се подготвя за назначаването 
на служители по сигурността за своите сгради в Люксембург. Във връзка с него 
Европейският парламент търси да назначи значителен брой опитни служители в 
областта на сигурността в Люксембург. 

Това е възможност за успешно преминалите конкурса кандидати да работят пряко за 
Генералната дирекция за сигурността и безопасността на Европейския парламент. 

Люксембург предлага благоприятна за семействата среда, която включва достъп до 
детските заведения на институциите и до Европейското училище. 

Първоначалният договор е за срок от една година и може да бъде подновен за още 
една година. Ако договорът бъде подновен втори път, това може да бъде за 
неограничен срок. След приключването на първите две години наетите на работа 
служители отговарят също така на условията за повишаване в рамките на категорията 
на функционална група 1. 

В края на настоящото съобщение е включена конкретна информация относно условията 
на заплащане. 

Кандидатите следва да заявят своя интерес до 28 февруари 2020 г., за да бъдат взети 
предвид. 

 

Встъпване в длъжност: от февруари 2021 г. 

Брой договорно наети служители, които ще бъдат назначени: приблизително 115. 

 

Процедурата за подбор ще се проведе чрез портала на инструмента за подбор на 
договорно наети служители (Contract Agents Selection Tool, CAST) на Европейската 
служба за подбор на персонал (EPSO): EPSO/CAST/P/18/2017 

Общите условия за наемане на работа и критериите за подбор са изложени подробно 
на уебсайта на EPSO. 

Това е специална процедура за опитни професионалисти в областта на наблюдението 
и превенцията, които ще работят в сградите на Парламента в Люксембург. Моля, вж. 
по-долу за допълнителните специфични критерии: 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_bg
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_bg
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_bg
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– След завършване на задължителния образователен цикъл трябва да сте придобили 
най-малко две години опит в област, свързана с длъжността, а именно сигурността, 
превенцията, наблюдението или организацията на оперативната дейност, в 
обществена и/или в частна среда. Ако този опит включва поне една година работа в 
европейски или международни организации или в мултикултурна или многонационална 
среда, това се счита за предимство. 

– Познанията по френски и/или английски език се считат за предимство. 

 

За да отговорите на настоящата покана за изразяване на интерес, моля, следвайте 
стъпките по-долу: 

 

1. Отидете на уебсайта на EPSO и създайте EPSO профил (ако все още нямате 
такъв) 

(връзка) https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=bg 

 

2. Необходимо е да се регистрирате в безсрочната процедура на EPSO за подбор на 
договорно наети служители (CAST Permanent) за функционална група I – 
CAST/P/18/2017 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_bg 

 

Щракнете върху „КАНДИДАТСТВАЙТЕ“. 

Ако вече сте се регистрирали в CAST, не е необходимо отново да се регистрирате. 

 

3. ВАЖНО: Моля, въведете „служител по въпросите на сигурността и 
превенцията“ в поле „ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИИ“ на раздел „Мотивация и силни 
страни“ във Вашия EPSO профил. 

 

4. Добавете актуална автобиография в съответния раздел на Вашия CAST 
профил. 

 
5. ВАЖНО: Моля, изпратете електронно писмо до следната служебна пощенска кутия 
на Европейския парламент: 
 

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu, 
 
като посочите само следната информация: 
 
1. Относно: Expression of interest: Security – Luxembourg: 
 
2. Съобщение: Моля, посочете Вашето име и регистрационния си номер в CAST. 
 
3. Моля, не изпращайте приложения, тъй като няма да бъдат взети под внимание. 
 
 
Службата за правата на човека към Генералната дирекция за сигурността и 
безопасността ще направи преглед на кандидатурите и ще покани най-подходящите 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=bg
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_bg
mailto:AC-FGIprevention@europarl.europa.eu
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кандидати да се явят на CAST тестовете. С кандидатите, които преминат CAST 
тестовете, ще бъде проведено събеседване на по-късен етап. 
 
Защита на личните данни 
 
В качеството си на органът, който отговаря за организацията на конкурса, Европейският 
парламент следи личните данни на кандидатите да се обработват при строго спазване 
на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, 
органите, службите и агенциите на Съюза, и по-специално що се отнася до тяхната 
поверителност и сигурност. 
 
 
Заплата и надбавки 

В допълнение към заплатата и надбавките (моля, вж. таблицата по-долу) 
служителите, работещи за европейските институции, се ползват от допълнителни 
предимства, като: 

– здравно осигуряване на служителя и на семейството му, 

– пенсионната схема на институциите на ЕС, 

– застраховка срещу злополука, 

– обща схема на осигуряване срещу безработица, 

– достъп до Европейските училища и детски ясли. 

От заплатата се правят удръжки за схемите за здравно осигуряване, застраховка 
срещу злополука, пенсионно осигуряване и осигуряване срещу безработица. 

Заплатата се облага с общностен данък и е освободена от национални данъци. 
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в евро/месец 

Степен и стъпка Функционална 
група I, стъпка 1 

Функционална 
група I, стъпка 21 

1. Основна (брутна) 
заплата (без надбавки 
и удръжки)* 

2074,40 EUR 2117,47 EUR 

Процентът удръжки за социалноосигурителни вноски за тази 
категория приходи е приблизително между 11,5 и 12% от основната 
заплата.  

2. Други възможни права/надбавки, в зависимост от личното 
положение на кандидата (работно място: Люксембург).  

Надбавка за жилищни 
нужди  

191,44 + 2% от основната заплата 

Надбавка за 
експатриране (не може 
да се съчетава с 
надбавката за 
пребиваване в чужда 
държава) 

16% от основната заплата. Не по-малко от 
567,38 EUR.  

Надбавка за 
пребиваване в чужда 
държава (не може да 
се съчетава с 
надбавката за 
експатриране) 

4% от основната заплата 

Надбавки за дете на 
издръжка (на дете) 

418,31 EUR 

Надбавка за 
предучилищно 
образование (на дете) 

102,18 EUR 

Надбавка за 
образование 

До 567,64 EUR  

Надбавка за смени** От 429,05 до 965,31 EUR 

* Нетният доход, получаван от служител, зависи от конкретното положение на всяко лице. 

Размерът на заплатата не може да бъде определен преди встъпването в длъжност. 

** С променливи ставки, при условие че се работи на смени. 

 
 
 

                                                 
1 Стъпка 2 се предоставя на договорно наети служители с най-малко три години професионален опит. 


