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ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

ОБЯВА 

Община Брезник на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, 

ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №348 от 

22.04.2016 г. на кмета на община Брезник обявява конкурси за назначаване на държавни служители 

при следните условия: 

 

І. Конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /местни данъци и такси/ в дирекция „Общинска 

собственост, пазарни отношения  и хуманитарни  дейности“, отдел „МДТ“ в община Брезник – 2 бр. 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 

o образование – висше, степен „бакалавър“ в областта на икономика и финанси. 

o професионален опит – не се изисква, ранг - V младши 

2. Допълнителни  изисквания за заемане на длъжността: 

o познания в областта на местното  самоуправление и нормативната му база в т.ч. ЗЗЛД и ЗЗКИ. 

3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 

Извършва дейности свързани с обслужването на данъкоплатците, приемане, регистриране и 

обработка на данъчните декларации и заявления за издаване на удостоверения. Обслужване на 

програмата”МАТЕУС”, събиране и покани по чл.182 от ДОПК. Длъжността се простира в рамките 

на правомощията на ЗМДТ. Установяване на административни нарушения. 

 

ІI. Конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /Екология, хигиенизиране и комунална дейност/ в 

дирекция „Териториално и селищно устройство и Евроинтеграция“  в община Брезник – 1 бр. 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 

o образование – висше, степен „бакалавър“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ 

o професионален опит – не се изисква, ранг - V младши 

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 

Планиране, организиране, ръководство и контрол на екологичните  дейности в общината. 

Подпомага изготвянето, предлагането и защитата на проектите по Европейските фондове и други 

програми в страната. Контрол, управление и изпълнение на дейностите по хигиенизиране и 

почистване на общината. 

 

ІII. Конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /Евроинтеграция и инвестиции/ в дирекция 

„Териториално и селищно устройство и Евроинтеграция“  в община Брезник – 1 бр. 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 

o образование – висше, степен „бакалавър“, в областта на строителство на благоустройствени 

обекти или друга инженерна специалност. 

o ранг - V младши 

o професионален опит – работа в администрация, европроекти и др.  

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 

Планиране и организиране на стопанско-техническата дейност и разрешителните режими в 

общината. 

Изучаване и изготвяне на проекти по европейски  фондове и други програми в страната. 

Участие в изготвянето на годишните програми по благоустрояване и разработването на 

документацията и процедурите по ЗОП; 

Разработване на планове, програми и стратегии; 

 

IV. Начин на провеждане на конкурсите: 

1. Решаване на тест 

2. Интервю с комисията 

Кандидатите за участие представят следните документи: 

1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС /образец/ 
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2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС /образец/ 

3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват 

за длъжността; 

4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобит 

ранг /Копие от осигурителна, трудова и служебна книжка/; 

 

V. Минимален размер на основната заплата за всяка от длъжностите – 420 лева. 

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие: 

Документите за участие в конкурсите се подават в срок до 17 часа на 09.05.2016 г. на адрес: гр. 

Брезник, ул. “Елена Георгиева” 16, стая №13 тел. 07751/9971, гл. специалист „ЧР и ГС“, лично от 

кандидатите или от техни упълномощени представители. 

 

VІІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на общинската 

администрация, Интернет страницата на общината и Административния регистър на адрес 

http://iisda.government.bg/ - секция „Конкурси“  

 

 

Кмет  

Васил Узунов 

 


