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I 

 

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 №РД_2-516 от 

09.07.2019 г. на кмета на община Брезник обявява конкурси за назначаване на държавни служители 

при следните условия: 

I. Конкурс за длъжността: Директор на дирекция “Териториално-селищно устройство и 

евроинтеграция” в Община Брезник – 1бр. 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 

- образование – висше -магистър /ВИАС или  друго  в  областта  на  строителството,екология 

и опазване на околната среда и др./ 

- ранг-ІІІ-ти младши 

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от ЗДСл 

- Професионален опит – 4 години работа в бюджетна институция.           

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика  ще бъде 

публикувана в Административния регистър и  запознаване на място при подаване на документите за 

участие в конкурса.  

 

ІI. Конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „Общинска собственост, пазарни 

отношения  и хуманитарни  дейности “ в Община Брезник – 2 бр. 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 

- образование – висше –бакалавър 

 -професионален опит – не се изисква, ранг – V ;-ти младши 

 -Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от ЗДСл 

. 

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика  ще бъде 

публикувана в Административния регистър и  запознаване на място при подаване на документите за 

участие в конкурса.  

 

ІII. Конкурс за длъжността младши експерт /Образование, култура, вероизповедание, спорт, 

туризъм, младежки, здравни и социални дейности/ в дирекция „Общинска собственост, пазарни 

отношения  и хуманитарни  дейности  в Община Брезник  – 1 бр. 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 

- образование – висше - бакалавър 

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

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от ЗДСл 

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика ще бъде 

публикувана в Административния регистър и запознаване на място при подаване на документите за 

участие в конкурса.  

 

 

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/ 

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; 
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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 длъжността директор дирекция“ ТСУ и ЕИ“- 830 лв. 

- за длъжностите младши експерт  – 590 лева. 

 

 

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

Документите за участие в конкурсите се подават в срок до 17 часа на 22.07.2019 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 

 


