
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС 
ЗА ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ 

 
  EUIPO/CAST/1/16 

за следните профили:  
 

1. ПОМОЩНИК ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 
СОБСТВЕНОСТ — функционална група III (ФГ III)  

2. АДМИНИСТРАТИВЕН ПОМОЩНИК — функционална група III (ФГ III) 
3. ПОМОЩНИК В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ/УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ — функционална група 
III (ФГ III) 

4. СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ — функционална 
група IV (ФГ IV) 

5. СЪВЕТНИК/СПЕЦИАЛИСТ — функционална група IV (ФГ IV) 
6. СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ/УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОЕКТИ — функционална група IV (ФГ IV) 
 
 

Краен срок за регистрация: 21 декември 2016 г., 12.00 ч. (на обяд), брюкселско време. 
 
 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обявява процедура 
за подбор с цел изготвяне на база данни на кандидати, от която да назначи договорно наети 
служители. Процедурата за подбор ще бъда организирана с техническата подкрепа на 
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).  
 
Базата данни ще бъде използвана от EUIPO с цел попълване на длъжности, предимно с 
месторабота в Аликанте, Испания. 

Условията за наемане на тези служители са уредени от разпоредбите за договорно наети 
служители в член 3а от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз 
(УРДС). Пълният текст на този документ може да се намери в интернет на адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:BG:PDF 
(глава IV, стр. 215). 

Длъжностите ще покрият нуждите на Службата за периода 2017—2019 г. Договорите се 
сключват за първоначален срок от максимум пет години и могат да бъдат подновявани само 
веднъж за допълнителен срок от не повече от пет години. 

Можете да кандидатствате само за една функционална група и един профил: 
 
функционална група III (ФГ III): 

- ПОМОЩНИК ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 
— функционална група III (ФГ III)  

- АДМИНИСТРАТИВЕН ПОМОЩНИК — функционална група III (ФГ III) 
- ПОМОЩНИК В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ/УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ — функционална група III 
(ФГ III) 

 
функционална група IV (ФГ IV): 

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ — функционална 
група IV (ФГ IV) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:BG:PDF
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- СЪВЕТНИК/СПЕЦИАЛИСТ — функционална група IV (ФГ IV) 
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ/УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОЕКТИ — функционална група IV (ФГ IV) 
 
Обръщаме внимание, че поканите за изразяване на интерес за договорно наети служители 
по принцип привличат голям брой висококвалифицирани кандидати. Освен това по 
конкретната покана ще бъдат подбрани предварително само ограничен брой кандидати, 
регистрирани в базата данни, с които ще се проведат тестове и събеседвания, и накрая ще 
получат предложение за работа. 
 
 
КАКВИ ЗАДАЧИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАМ? 
Под контрола на длъжностно лице или срочно нает служител, договорно наетият служител 
ще изпълнява задачи в сферата на интелектуалната собственост.  

Търсени профили: 
ФГ III: Помощник по въпросите на интелектуалната собственост 
Оказване на помощ за изпълнението на дейности, свързани със защитата на марките на 
Общността (МО), регистрираните дизайни на Общността (РДО) и интелектуалната 
собственост в общ смисъл.  

Задълженията могат да включват например: помощ при проверка на всички аспекти, 
свързани със заявки и регистрации на МО и РДО, помощ при дейности, свързани с права 
върху интелектуална собственост в общ смисъл, включително изпълнение на проекти за 
сътрудничество и сближаване, както и правоприлагане и нарушения на права върху 
интелектуална собственост.  

Изисква се опит в областта на интелектуалната собственост, и по-специално във връзка с 
изпълнението на технически задачи, свързани със заявки и регистрация на марки и дизайни. 
Тези задължения изискват способност за предоставяне на административна и техническа 
помощ, както и много добро познаване на стандартните офисни софтуерни приложения. 

 
ФГ III: Административен помощник 
Предоставяне на административна подкрепа, включително във връзка с управление на 
документи, вътрешна и външна комуникация, финансови операции, логистични 
потребности, предоставяне на информация и дейности в сферата на външните отношения, 
включително организиране на срещи и събития.  

Задълженията могат да включват например: помощ за организиране на процедури за 
подбор/събеседвания; работа по административни въпроси, свързани с определяне на 
индивидуални права; обработване и утвърждаване на плащания и възстановяване на суми; 
подготовка на поети задължения, финансово планиране и отчитане; подготовка и 
последващи действия за покани за представяне на предложения; коригиране на текстове; 
организиране на срещи, събития или пътувания; осигуряване на информация от първа ръка 
на потребителите и обработване на жалби; поддържане на връзки с медиите, 
комуникационните агенции и клиентите; разработване на съдържание (по същество и във 
връзка с различни аспекти) за онлайн и отпечатани на хартия комуникационни материали; 
изготвяне на текстове (за изказвания, статии, бюлетини, съобщения за медиите), 
аудиовизуални задачи, включително видеозаписи, звукозаписи, фотография и излъчване по 
интернет; участие в дейности, свързани със сертифициране по стандартите ISO, и по-
специално поддържане на инструменти за осигуряване на качество, събиране и обработка 
на данни и актуализиране на показатели и данни, свързани с точкови системи. 
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Наличието на опит в една или друга от посочените по-горе области на подкрепа е 
задължително. За изпълнението на тези задължения е необходимо кандидатът да притежава 
способност за оказване на административна и техническа помощ, както и много добро 
познаване на стандартните офисни софтуерни приложения. 

 

ФГ III: Помощник в областта на информационните технологии/управлението на 
проекти 
Предоставяне на помощ във връзка с широк кръг от задачи, свързани с ИТ и управлението 
на проекти/програми.   

Задълженията могат да включват например: изготвяне на документация и продукти за 
бизнес анализ (проекти, изисквания на високо ниво, спецификации за системните 
изисквания (SRS), тестови сценарии и др.); предоставяне на експертни технически познания 
за поддържане и модернизиране на системите и/или за разработване или конфигуриране на 
софтуерни продукти и най-често използваните приложения за планиране на ресурсите на 
организацията и/или за управление на хардуер и/или на ИТ архитектура; предоставяне на 
помощ във връзка с управление на проекти (изготвяне на проектна документация, като 
планиране или отчети), помощ при планиране и изпълнение на проекти, както и 
координиране на заинтересованите страни, участие във функционални работни групи.  

Изисква се опит в една или друга от горепосочените области. За изпълнението на тези 
задължения е необходимо също така кандидатът да притежава способност за оказване на 
административна и техническа помощ, както и много добро познаване на офисните 
софтуерни приложения. 

 

ФГ IV: Специалист по интелектуална собственост  
Участие в дейности, свързани със защитата на марките на Общността (МО), регистрираните 
дизайни на Общността (РДО) и интелектуалната собственост в общ смисъл, включително 
дейности, свързани с правоприлагане и нарушения на права върху интелектуална 
собственост; принос по отношение на мерките за сътрудничество и хармонизиране с 
националните ведомства за интелектуална собственост в Европейския съюз.  

Задълженията могат да включват например: работа по всички аспекти, свързани със заявки 
и регистрация на МО и РДО; предоставяне на правни становища и уреждане на спорове, 
събиране, анализ и разпространение на информация и данни относно правата върху 
интелектуална собственост.  

Изисква се опит в областта на интелектуалната собственост. За изпълнението на тези 
задължения е необходимо кандидатът да притежава способност за работа в 
международна/мултикултурна среда, способност за бързо самостоятелно навлизане в 
работата и опит от работа в екип. 

 

ФГ ІV: Съветник/специалист 
Изпълнение на задачи на съветник/специалист и технически задачи в помощ на 
концептуални и/или аналитични, и/или управленски функции в спомагателните звена на 
Службата.  

Задълженията могат да включват например: предоставяне на правна помощ и 
специализирани становища по въпроси, свързани например с Правилника за длъжностните 
лица, възлагането на обществени поръчки, достъпа до документи, защитата на данните, 
институционални въпроси и т.н.; изготвяне на документи в областта на политиката и 
управление на отношенията с местните заинтересовани страни. Предоставяне на 
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консултации относно разработването и изпълнението на програми за помощ или 
инициативи за сътрудничество, предприети от EUIPO в международен контекст; събиране, 
анализ, докладване и разпространяване на данни относно големи географски области; 
консултации, обучение, водене на конференции, разработване на инструменти за онлайн 
обучение по теми (свързани с икономиката, законодателството на ЕС и т.н.), относими към 
областта на интелектуалната собственост; изготвяне на доклади и публикации; консултации 
относно поведението на потребителите и свързани с това икономически аспекти; 
проектиране и разработване на мрежи на заинтересованите страни (потребители, експерти, 
академични среди, университети, гражданско общество, национални органи и др.) и 
подпомагане на работата с тях, и планиране на програми за предоставяне на помощ на 
трети държави. 

Изисква се опит в една или друга от горепосочените области.  За изпълнението на тези 
задължения е необходимо кандидатът да притежава способност за работа в 
международна/мултикултурна среда, способност за бързо самостоятелно навлизане в 
работата и опит от работа в екип.  

 

ФГ IV: Специалист по информационни технологии/управление на проекти 
Анализ, разработване и оценка на сложни системи, предоставяне на експертни знания за 
интегриране на специализирани софтуерни продукти или софтуерни приложения за 
планиране на ресурсите на организацията в комплексна среда. Предоставяне на експертни 
знания, инструменти и методологии, осигуряващи успешното изпълнение на 
проекти/програми.  

Задълженията могат да включват например: консултиране на ръководители на проекти и 
програми във връзка с всякакви аспекти на технологиите за изпълнение на проектите; 
познаване и прилагане на програми за „най-добри практики“ и иновации в областта на 
информационните технологии с бизнес насоченост; предоставяне на експертни знания за 
намаляване на сложността на ИТ инфраструктурата и по-добро управление на 
технологиите; разработване/осъществяване на дейности за модернизиране на системите, 
включително във връзка с въпросите на сигурността; предоставяне на ИТ решения; 
планиране и изпълнение на проекти или програми, управление на ресурси за проекти или 
програми; бизнес анализ на изискванията; планиране и изпълнение съгласно правилата и 
финансовата рамка; координация на заинтересованите страни; управление на качеството, 
резултатите от дейността и риска.  

За изпълнението тези задължения е необходимо кандидатите да притежават инженерна 
подготовка в областта на ИТ, както и лидерски умения, опит от управление на работата на 
множество участващи страни и отлични комуникационни умения и умения за докладване. 
Желателно е кандидатите да притежават сертификати за управление на проекти. Изисква се 
много добро познаване на офисните софтуерни приложения, включително на инструменти 
за управление на проекти. 
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ОТГОВАРЯМ ЛИ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ? 
 

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на ВСИЧКИ 
условия, посочени по-долу: 

 
Общи условия • Да не сте лишени от права като гражданин на държава — членка на 

ЕС; 
• Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение 

на военната служба; 
• Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на 

служебните задължения. 
Специални 
условия: 
езици 

• език 1: минимално ниво — задълбочени познания (ниво C1) по един 
от 24-те официални езика на Европейския съюз; 

• език 2: минимално ниво — задоволително владеене (ниво B2) на 
английски, френски, немски, италиански или испански; този език 
трябва да е различен от език 1. 

 
Официалните езици на Европейския съюз са: BG (български), CS (чешки), 
DA (датски), DE (немски), EL (гръцки), EN (английски), ES (испански), ET 
(естонски), FI (фински), FR (френски), GA (ирландски), HR (хърватски), 
HU (унгарски), IT (италиански), LT (литовски), LV (латвийски), MT 
(малтийски), NL (нидерландски), PL (полски), PT (португалски), RO 
(румънски), SK (словашки), SL (словенски), SV (шведски). 
Уведомяваме кандидатите, че вторите езици, посочени за целите на 
настоящата процедура за подбор, са определени съобразно интересите на 
службата, като се изисква новопостъпилите служители да бъдат 
незабавно оперативни и в състояние да общуват ефективно във 
всекидневната си работа. В противен случай е възможно ефикасното 
функциониране на институциите и/или агенциите да бъде сериозно 
нарушено. 
 
С Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно 
марката на Общността, изменен за последен път с Регламент (ЕО) 
№ 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 
2009 г., беше създадена Службата на Европейския съюз за интелектуална 
собственост, която е независима по отношение на техническите въпроси 
и има правна, административна и финансова автономия. 
 
В член 119, параграф 2 от този регламент е предвиден специален езиков 
режим на Службата: работните езици на Службата са английски, 
френски, немски, италиански и испански. 
 
Подробна информация относно нивата на владеене на езиците можете 
да намерите в Общата европейска референтна рамка за езиците 
(https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-
cefr) 

Специални 
условия: 
квалификации 
и 
професионален 
опит 

За ФГ III:  
• завършено висше образование, удостоверено с диплома, и подходящ 

професионален опит от една година след получаването на дипломата, 
или  

• завършено средно образование, удостоверено с диплома, даваща 
достъп до висше образование, и подходящ професионален опит от 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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четири години след получаването на дипломата. 
  
За ФГ IV:  
• завършен курс на университетско обучение с продължителност най-

малко три години, удостоверено с диплома, и най-малко три години 
професионален опит след получаването на дипломата.  

 
Под внимание ще бъдат взети единствено дипломи, придобити в държави 
— членки на ЕС, или дипломи, за които са издадени удостоверения за 
еквивалентност от органите на тези държави членки. В последния случай 
EUIPO си запазва правото да поиска доказателства, удостоверяващи 
еквивалентността на дипломите.  

 
КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ? 
 
Процедурата за подбор включва следните етапи: 
 
1) Службите по назначаване проверяват базата данни на регистрираните кандидати 
2) Предварителен подбор: тестове за логическо мислене 
3) Тест за компетентности 
4) Събеседване 
5) Назначаване 
 
Обърнете внимание, че включването в базата данни не гарантира, че ще ви бъде 
предложена работа. За да можете да получите предложение за работа, трябва да отговаряте 
на изискванията за допустимост и да сте преминали успешно първите 4 етапа, описани по-
горе. 
 
1) Службите по назначаване проверяват базата данни на регистрираните кандидати 
При възникване на необходимост службите по назначаване (EUIPO) ще подбират от базата 
данни ограничен брой кандидати, които отговарят най-пълно на изискванията за 
съответната длъжност въз основа на информацията в заявленията им. 
 
 
2) Предварителен подбор: тестове за логическо мислене 
Ако бъдете одобрени, ще получите покана да се явите на поредица от тестове за проверка 
на способността ви за логическо мислене.  Най-вероятно тестовете ще се проведат в 
седалището на EUIPO в Аликанте.1  
 
За да се смята, че сте преминали успешно тестовете за предварителен подбор, трябва да 
постигнете минималния необходим резултат, както е посочено в таблицата по-долу. 
 
Имайте предвид, че след като издържите успешно теста за логическо мислене, резултатите 
ще бъдат документирани и ще останат валидни. Няма да се налага да държите тестовете 
отново. Вашите резултати ще останат валидни за срок от 18 месеца от датата на полагане на 
тестовете. 
 

                                                 
1 EUIPO ще поеме част от пътните разходи на кандидатите в съответствие с приложимите към момента на процедурата правила за 
възстановяване на разходи. Правилата ще бъдат изпратени на всички кандидати, включени в списъка на предварително одобрените 
кандидати. 
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Ако не получите минималния резултат, необходим, за да издържите успешно тестовете, 
службите по назначаване няма да имат основание да ви поканят да се явите отново на тест, 
преди да изтекат 6 месеца. 
 
 
Тестовете за логическо мислене се състоят от поредица подтестове за проверка на 
способността на кандидата за логическо мислене, както е посочено в таблицата по-долу. 
Тестовете за логическо мислене са под формата на въпроси с възможност за избор измежду 
няколко отговора и се провеждат на компютър. Кандидатите държат тестовете на своя 
втори език. 
 

 
Формат на теста 

 
Времетраене 

Език 
на 

теста 

Максимален 
брой точки  

Минимален 
необходим резултат 
ФГ III ФГ IV 

Подтест 
a) 

Умения за 
словесно 
логическо 
мислене 
(тест с 

възможност 
за избор 
измежду 
няколко 

отговора) 

 
18 минути 

Вторият 
език на 
кандида

та 
Е2 

 
10 

 
5/10 

 
6/10 

Подтест 
б) 

Тест за 
математичес
ко логическо 

мислене 
(тест с 

възможност 
за избор 
измежду 
няколко 

отговора) 

 
10 минути 

Вторият 
език на 
кандида

та 
Е2 

 
5 

  
Общият 

минимале
н 

резултат 
за тестове 
б) и в) е 

8/15 

 
Общият 

минимале
н резултат 
за тестове 
б) и в) е 

9/15 

Подтест 
в) 

Абстрактно 
мислене  
(тест с 

възможност 
за избор 
измежду 
няколко 

отговора) 

 
10 минути 

Вторият 
език на 
кандида

та 
Е2 

 
10 

 
 
3) Тест за компетентности  
 
Кандидатите ще се явят на тест за компетентности, чрез който ще бъдат оценени 
познанията им в съответната област. Кандидатите трябва да държат теста на един от 
петте работни езика на EUIPO, определен от Службата, в зависимост от съответния 
служебен профил. Тестът може да се проведе с използване на компютър, на хартия или като 
практически тест.    
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Формат на 
теста Времетраене 

Език 
на 

теста 

Максимален 
брой точки  

Минимален 
необходим 
резултат  

Тест в избраната 
сфера 

 
45 минути 

английски, 
френски, немски, 
италиански или 
испански език   

 
50 

 
25 

 
Най-вероятно тестът за компетентности ще се проведе в седалището на EUIPO в 
Аликанте. 2 
 
 
4) Събеседване  
На събеседването ще бъдат проверени общите способности на кандидатите, както и 
компетентностите им в съответната област. 
Събеседването ще се проведе на един от петте работни езика на EUIPO (английски, 
френски, немски, италиански или испански език), определени от Службата в зависимост от 
съответния служебен профил. На този етап е възможно да бъде проверено и нивото на 
владеене на първия език на кандидата. Най-вероятно събеседването ще се проведе в 
седалището на ОНІМ в Аликанте. 3 
 
 
5) Назначаване  
Ако отговаряте на всички изисквания за допустимост и се представите успешно на 
тестовете за предварителен подбор, теста за компетентности и събеседването, може да 
получите официално предложение за работа.  
 
Преди да бъдете назначени, се изисква да предоставите оригиналите на вашите 
удостоверителни документи и сертификати, с цел да бъде проверена информацията в 
заявлението за кандидатстване и да бъде потвърдено, че отговаряте на условията. Ако на 
който и да е етап от процедурата бъде установено, че предоставената от вас информация е 
невярна, ще бъдете дисквалифицирани от конкурса и името ви ще бъде заличено от базата 
данни.  
 
 
КАК, КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ? 
 
Трябва да подадете вашето заявление по електронен път (на адрес: 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) от своя профил в EPSO 
(https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en), като посочите 
референтния номер на съответния профил и функционална група, както е посочено по-
долу. Трябва да попълните формуляра за кандидатстване на английски, френски, немски, 
италиански или испански език. Всички кандидати, изразили интерес в отговор на поканата, 
ще бъдат регистрирани в базата данни, която остава валидна за срок от една година с 
възможност за продължаване. 
 

                                                 
2 EUIPO ще поеме част от пътните разходи на кандидатите в съответствие с приложимите към момента на процедурата правила за 
възстановяване на разходи. Правилата ще бъдат изпратени на всички кандидати, включени в списъка на предварително одобрените 
кандидати. 
3 EUIPO ще поеме част от пътните разходи на кандидатите в съответствие с приложимите към момента на процедурата правила за 
възстановяване на разходи. Правилата ще бъдат изпратени на всички кандидати, включени в списъка на предварително одобрените 
кандидати. 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_en.htm
https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=en
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- ПОМОЩНИК ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ — 
функционална група III (ФГ III)  

- АДМИНИСТРАТИВЕН ПОМОЩНИК — функционална група III (ФГ III) 
- ПОМОЩНИК В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ/УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ — функционална група III (ФГ 
III) 

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ — функционална група 
IV (ФГ IV) 

- СЪВЕТНИК/СПЕЦИАЛИСТ — функционална група IV (ФГ IV) 
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ/УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИ — функционална група IV (ФГ IV) 
  
Данните, посочени в графи „Допълнителни квалификации“ (talent screener), няма да бъдат 
използвани за класиране или елиминиране на кандидатите, а като допълнителна 
информация с цел установяване на съответствие между изискванията за длъжността и 
квалификациите и опита на кандидатите. 
 
 
Имайте предвид, че съгласно условията на настоящата покана, след като валидирате 
заявлението си за кандидатстване, няма да можете да внасяте промени в него. 
Изпратените данни се обработват от EPSO за целите на процедурата за подбор, 
която се администрира от EUIPO. 
 
Крайният срок за валидиране на заявленията е 21 декември 2016 г., 12.00 ч. (на обяд), 
брюкселско време 
 
 
КАК ЩЕ КОМУНИКИРА EUIPO С МЕН? 
 
На всички етапи от процедурата комуникацията се осъществява по електронната поща.  
Петте работни езика на EUIPO (английски, френски, немски, италиански и испански) ще 
бъдат използвани в поканите за тестовете и събеседванията, както и за кореспонденция 
между кандидатите и EUIPO. 
Връзката с кандидатите ще се осъществява чрез адреса на електронна поща, посочен в 
профила им в EPSO. Отговорност на кандидатите е да проверяват редовно входящата 
кутия на електронната си поща (а не профила си в EPSO) за информация във връзка с 
кандидатстването. 
 
Кандидатите могат да се свързват с EUIPO на следния адрес на електронна поща: 
contractagentselection@euipo.europa.eu. 
 
EUIPO ще се свърже само с кандидатите, които са включени в списъка на одобрените 
кандидати и са поканени да се явят на поредица от тестове за логическо мислене.  
 
 
КАК МОГА ДА ПОИСКАМ ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ/ДА ПОДАМ ЖАЛБА? 
 
1.ИСКАНИЯ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ 
 
В случай на технически проблеми, възпрепятстващи регистрацията на даден кандидат, 
EPSO трябва да бъде информирана незабавно, в същия ден, чрез електронния формуляр на 
уебсайта на EPSO. 
 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
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Що се отнася до съдържанието на теста за логическо мислене и/или теста за 
компетентности, исканията за коригиращи мерки трябва да се изпращат възможно най-
скоро и не по-късно от 10 календарни дни след провеждането на теста, по електронна поща 
на адрес: contractagentselection@euipo.europa.eu. 
 
В искането си кандидатите трябва да посочат номера на заявлението за кандидатстване, 
информация, необходима за определяне характера на предполагаемата грешка, и 
причините, поради които смятат, че е необходимо преразглеждане. 
 
Искания, които са получени след крайния срок или не съдържат достатъчно ясна 
информация, позволяваща идентифициране на предполагаемата грешка, няма да се 
разглеждат. 
 
2. ОБЖАЛВАНЕ 
 
Имайте предвид, че за административни жалби на основание на член 90, параграф 2 от 
Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз компетентният орган е EUIPO 
(орган, оправомощен да сключва договори) и поради това всички жалби трябва да се 
изпращат 
 
по пощата на следния адрес: 
EUIPO 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Испания 
 
или по електронна поща на адрес: 
contractagentselection@euipo.europa.eu 
 
Ако вашата жалба е отхвърлена изрично или мълчаливо (след изтичане на 4 месеца, 
считано от датата на подаване на жалбата на основание на член 90, параграф 2), можете да 
подадете жалба по съдебен ред на основание на член 270 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз и член 91 от Правилника за длъжностните лица. 
 
Подробна информация за процедурата за подаване на жалба по съдебен ред и за 
приложимите срокове можете да намерите на уебсайта на Съда на публичната служба на 
Европейски съюз на адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
 
 
ОСНОВАНИЯ ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕДУРАТА ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ 

EPSO и EUIPO обръщат специално внимание на спазването на принципа на равно 
третиране. Поради това, ако на който и да е етап от процедурата EPSO или EUIPO 
установят, че сте създали повече от един профил в EPSO, изпратили сте повече от едно 
заявление за кандидатстване за конкретната процедура за подбор или сте предоставили 
невярна информация, ще бъдете дисквалифицирани от участие в конкурса. 
 
Всяка измама или опит за измама подлежи на санкции. Обръщаме внимание на факта, че 
институциите/агенциите наемат на работа само лица, доказали своята пълна и безусловна 
честност. 

  

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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1. Ако имате увреждане или здравословно състояние, което може да създаде 

трудности при провеждането на теста, трябва да поставите отметка в 
съответното квадратче в електронния формуляр за кандидатстване и да 
посочите мерките, които смятате за необходими, за да се улесни участието ви в 
теста, като посочите номера на настоящата процедура за подбор и номера на 
своята кандидатура (проверете дали сте посочили тези данни). 

2. Изпратете медицинско удостоверение или удостоверение за инвалидност, 
издадено от компетентен орган (според случая) възможно най-скоро след 
валидиране на вашето електронно заявление за кандидатстване. Тези 
удостоверителни документи ще бъдат разгледани, с цел да бъдат предприети 
специални мерки във всеки отделен случай за удовлетворяване (в рамките на 
възможното) на исканията, за които бъде преценено, че са обосновани. 

Исканията и удостоверителните документи следва да се изпращат: 

по електронна поща на адрес: contractagentselection@euipo.europa.eu 

или по пощата на адрес: 

EUIPO 
Human Resources Department 
(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Испания 

 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
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