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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Покана за конкурс за подбор на членове на Съвета за пазарна инфраструктура, които не са от 
централни банки, и за съставяне на списък с резерви — Реф. PRO-004931

(2019/C 69/03)

С настоящата покана за конкурс Европейската централна банка (ЕЦБ) стартира процедура за подбор и назначаване на 
двама членове на Съвета за пазарна инфраструктура (СПИ), които не са от централни банки, и за съставяне на списък 
с резерви.

1. Съпътстваща информация

В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Устава на Европейската система на Европейската 
система на централните банки и на Европейската централна банка Евросистемата предлага пазарни инфраструктури, плат
форми, приложения и свързани с това услуги в областта на паричния сетълмент, сетълмента на ценни книжа и управле
нието на обезпечения, състоящи се от услугите TARGET, които включват услугите TARGET2, T2S и TIPS, както и ECMS 
в бъдеще.

На 16 март 2016 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (наричан „Управителният съвет“), одобри съз
даването на Съвета за пазарна инфраструктура (СПИ). СПИ е управителният орган, който отговаря за задачите, които се 
отнасят до техническото и оперативното управление в областта на пазарните инфраструктури и платформи. На 25 януари 
2019 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2019/166 на Европейската централна банка относно Съвета за пазарна 
инфраструктура и за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities 
(Решение ЕЦБ/2019/3) (наричано по-долу „решението“) (1).

В състава на СПИ наред с другите членове влизат и двама членове, които не са от централна банка (без право на глас), 
един с опит като висш служител в сектора на платежни услуги и един с опит като висш служител в сектора на ценни 
книжа (глава 1, раздел II от приложение II към решението).

Мандатът на СПИ, включително неговите цели, отговорности и задачи на Съвета и неговите членове, са установени 
в приложение I към решението.

ЕЦБ организира настоящия конкурс за назначаване на двама нови членове на СПИ, които не са от централна банка, и за 
съставяне на списък с резерви, който може да бъде използван за смяната на членовете на СПИ, които не са от централна 
банка.

2. Място на изпълнение

Мястото на предоставянето на услугите е основно в помещенията на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, Германия, като може 
да включва и пътуване до други места в ЕС.

3. Вид процедура: конкурс

ЕЦБ отправя покана за представяне на кандидатури с цел подбор и назначаване на двама кандидати за членове на СПИ, 
които не са от централна банка, и съставяне на списък с резерви за смяна. Подборът се основава единствено на качеството 
на представените кандидатури.

Процедурата се урежда от приложение IV към решението, в което се установяват процедурите и изискванията, прило
жими към подбора, назначаването и смяната на членовете на СПИ, които не са от централна банка, както и от Решение 
(ЕС) 2016/245 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/2) (2).

(1) OВ L 32, 4.2.2019 г, стр. 14.
(2) Решение (EС) 2016/245 на Европейската централна банка от 9 февруари 2016 г. за определяне на правилата за възлагане на поръчки 

(OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15), изменено с Решение ЕЦБ/2016/17 (OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 21).
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4. Пълна документация

Пълната документация (на английски език), в която се посочват а) ролята на СПИ; б) задачите на членовете на СПИ, 
които не са от централна банка; в) критериите за подбор; г) съответните технически аспекти и д) процедурата за канди
датстване, включително крайният срок за получаване на заявленията (35 дни от датата на публикуване на настоящото 
обявление в Официален вестник на Европейския съюз) може да бъде изтеглена от уебсайта на ЕЦБ на следния адрес: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/tenders/html/index.en.html

5. Допълнителна информация

Кандидатите могат да отправят запитванията, които имат по тази процедура, до:

г-жа Emilia Pérez Barreiro
Европейска централна банка
Генерална дирекция „Пазарна инфраструктура и плащания“
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND

Тел. +49 6913445788.

Запитванията се подават за предпочитане в писмена форма чрез електронна поща до emilia.perez@ecb.int. ЕЦБ не носи 
отговорност за запитвания, които не са подадени съгласно посоченото по-горе.
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