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Ваше Превъзходителство, господин Посланик, 

 

С настоящото бих желал да Ви уведомя, че Съдът търси командирован 

национален експерт (END) с българско юридическо образование, за да укрепи 

капацитета на дирекция „Изследвания и документация“ на Съда. 

 

Съдът възнамерява да назначи при такъв режим на работа едно лице, което 

работи в национална, областна или местна администрация, съдилище, университет 

или център за научно-развойна дейност и което притежава задълбочени 

професионални знания и опит, отговарящи на нуждите на Съда. 

 

За целта на 2 юли 2003 г. Съдът прие нормативна уредба — приложена към 

настоящото писмо — за определяне на режима, приложим към командированите 

национални експерти (END), който наред с останалото предвижда условията, на 

които трябва да отговарят тези експерти, продължителността на тяхното 

командироване, задълженията им, техните условия на труд и режима на 

възнаграждението им. 

 

Във връзка с това бих искал да Ви помоля да препратите тази молба на 

администрацията и на другите организации във Вашата държава, които биха 

проявили интерес към нея. Ще Ви бъда благодарен, ако с Ваша помощ получа списък с 

подбрани лица, които имат изискваните знания и опит и от които Съдът би могъл да 

избере един експерт (END) за горепосочената служба (приложено Ви изпращам 

описание на функциите на тази служба и на профила на търсения национален 

експерт). Ще Ви бъда задължен, ако ми изпратите имената и автобиографиите на 

тези лица, по възможност преди 2 септември 2022 г. 
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По-подробна информация може да бъде получена от г-жа C. Iannone 

(директор на дирекция „Изследвания и документация“, тел. +352 4303 2663, ел. поща: 

Celestina.Iannone@curia.europa.eu) или от службата по управление на човешките 

ресурси (дирекция „Човешки ресурси и управление на персонала“: г-н M. Ronayne, 

директор, тел. +352 4303 3594, ел. поща: Mark.Ronayne@curia.europa.eu). 

 

Като предварително Ви благодаря за съдействието за тази молба, моля 

приемете, Ваше превъзходителство, господин Посланик, уверенията в отличната ми 

към Вас почит. 
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