
 

 
 
 

 
   О Б Я В Л Е Н И Е 

 
Община Георги Дамяново 

със седалище и адрес: с. Георги Дамяново 3470, ул. "Единадесета" № 2, тел. 09551/2220  
 
 На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеж-

дане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), във 
връзка с Заповед № 241-1/02.09.2020 г. на Кмет на Община Георги Дамяново 

 
ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия: 

 
      1. За длъжността: 

      Младши експерт „Връзки с обществеността, култура и туризъм” в Дирекция „Образо-
вание, култура, туризъм, социални дейности, общинска собственост, териториално и селищно 
устройство” в Община Георги Дамяново 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане 
на длъжността:  
            а)  да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител; 
 б) да имат висше образование, образователно – квалификационна степен професиона-
лен бакалавър; 
            в) област на висше образование: педагогически науки; 
            г) професионално направление/специалност: педагогика по български език и чужд 
език; 
 д) допълнителни умения: да владее чужд език, да притежават компютърна грамотност 
и да познават нормативната база, касаеща длъжността; 
 е) професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква. 
       3. Начин на провеждане на конкурса: конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе 
В ДВА ЕТАПА: чрез тест и интервю.  

4. Документи за участие в конкурсната процедура:  
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: 

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, 
ал. 2 от НПКПМДСл; 

б) декларация от кандидата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл за неговото граж-
данство, че е пълнолетен, не е поставено под запрещение лице, не е осъждан за умишлено 
престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема 
длъжността, за която кандидатства;  

в) лично заверени копия от кандидата от документи за придобита образователно-
квалификационна степен и допълнителна квалификация/обучения или посочване на номер, 
дата и издателство на дипломата по реда на чл. 17, ал.3, т. 2 от  НПКПМДСл; 

г) лично заверени копия от кандидата от документи, удостоверяващи продължител-
ността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако прите-
жава такива; 

д) заверени копия на други документи - за компютърни умения, сертификати и дру-
ги ( ако притежава такива). 

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛ. МОНТАНА 

С. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета” № 2 
Кмет                 09551/2220 
Зам.-кмет                                              09551/2220 
Секретар                  09551/2220 
Факс     09551/2340 
e-mail                            gd3470@mail.bg 



Документите по т. 4 се представят в срок до 16:30 часа на 13.09.2020 г. на адрес: с. Геор-
ги Дамяново 3470, ул "Единадесета" № 2, Община Георги Дамяново, ет. 1 „Център за ин-
формационно обслужване на гражданите - Деловодство”, тел. 09551/2220, лично от канди-
датите или от техни упълномощени представители.  

6. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения ще се 
обявяват на информационното табло пред входа на Общинска администрация – Георги Да-
мяново и на интернет страницата на Община Георги Дамяново: 
http://www.georgidamyanovo.com /. 

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 
Контролира и координира дейността на служителите в дирекция “Специализирана адми-
нистрация” за осъществяване правомощията на Кмета на Общината, свързани с неговата 
компетентност, съгласно чл.5, ал. 3 от Закона за администрацията, за създаване условия за 
осъществяване дейностите на специализираната администрация и за точно, ефективно и 
компетентно административно обслужване  на гражданите. 

8. Минимален размер на основната заплата – 610 лева. След заемане на свободната 
длъжност индивидуалната основна месечна заплата се определя по реда на чл. 8 и чл. 9 от 
Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 
 
 

 
НИНА ПЕТКОВА……П……….. 
Кмет на Община Георги Дамяново 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


