
Одитор в отдел „ИТ одит“, управление „Банков надзор“, БНБ 

БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на банките в страната за поддържане 

стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Управление „Банков 

надзор“ използва утвърдени методики на Европейската централна банка и Европейския банков 

орган при надзорни проверки за управление на ИТ риска. Като част от звеното по ИТ одит ще 

имате възможност за устойчиво професионалното развитие и специализирано обучение от 

европейската надзорна общност и академичната сфера. 

Обща характеристика на длъжността: 

Участие в одитни екипи за извършване на одити на информационните системи и ИТ риска в 

кредитните институции. Планиране, изпълнение и приключване на одитни ангажименти. Годишно 

проследяване на изпълнението на препоръките от извършените проверки. Участие в изготвянето 

на годишния план за дейността на отдел „ИТ одит“. Изпълнение на конкретно възложени задачи от 

директора на дирекцията или началника на отдела. 

Минимални изисквания: 

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“; 

• Предпочитан профил в областта на компютърните науки и информационните технологии; 

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според 

европейската езикова рамка); 

• Познания за информационните технологии, използвани в бизнес среда, и в частност 

банковия и финансов сектор; 

• Високо ниво на работа с офисни приложения, включително за обработка на текст, таблици, 

бази данни, схеми и графики, както и със справочни и приложни програми; 

• Много добро познаване на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните 

изисквания за мрежова и информационна сигурност, Закона за Българската народна банка, 

Закона за кредитните институции, директно приложими правни актове на Европейския 

съюз в областта на банковия надзор, насоки и препоръки, издавани от ЕЦБ, ЕБО и ЕССР; 

• Способност за планиране, организиране и контролиране на извършваната работа; 

• Способност за работа под напрежение; 

• Способност за анализ на информация и разкриване на причинно-следствена връзка; 

• Съчетание на концептуално и творческо мислене. 

С предимство ще се ползват кандидатите със сертификат CISA. В случай че не притежават такъв и са 

одобрени за длъжността, от назначените кандидати се очаква да постигнат сертификация CISA в 

рамките на срока на изпитване. 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване. 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено 

образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни 

документи. 

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, 

след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните 

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/au_persdataprot_agreement_bg.doc


данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), 

рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат 

разгледани. 

Документи се подават в срок до 15.02.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-

mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени 

файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление 

на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. 

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627. 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или 

родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта 

степен и по сватовство до втора степен включително). 

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 

от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 

(Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната 

дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките 

ресурси“. 
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