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О Б Щ И Н А  Б Л А Г О Е В Г Р А Д  
 

ОБЯВЛЕНИЕ 
 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, 

пл. „Георги Измирлиев” №1, на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния 

служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители и Заповед №295-ЧР/25.07.2019 г. на Кмета на Община Благоевград 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 

за назначаване на държавен служител при следните условия: 

 

 1. Конкурс за длъжността Главен експерт „Финанси и ТРЗ“, Отдел „Финанси и 

бюджет“, Дирекция „Финансова политика” в Община Благоевград. 

 2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане 

на длъжността са: 

2.1. Минимално образование: Висше; 

2.2. Образователно-квалификационна степен: Бакалавър; 

2.3. Минимален професионален опит: 2 години; 

2.4. Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши. 

 3. Допълнителни изисквания: 

 3.1. Предпочитано професионално направление на висшето образование – 

Икономика; 

 3.2. Задълбочено познаване на нормативните актове, свързани с компетенциите 

на длъжността: Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона 

за администрацията, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Закона за 

държавния бюджет на Република България и други нормативни актове, свързани с 

изпълнението на длъжността; 

 3.3. Познаване устройството, функциите и дейността на държавната 

администрация; 

 3.4. Компютърна грамотност. 

 4. Начин за провеждане на конкурса: 

 4.1. Решаване на тест; 

 4.2. Интервю с кандидатите. 

 5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от 

кандидатите за участие в конкурса са: 

5.1. Заявление, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите за държавни служители; 

5.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, 

които се изискват за длъжността; 

 5.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на 
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професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.; 

5.4. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, 

че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; 

5.5. Автобиография. 

 Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично 

или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

 6. Кратко описание на длъжността:  

6.1. Участва в разработването на бюджета на Община Благоевград по функции, 

групи, дейности и тримесечия по отношение на фонда за работни заплати и 

осигурителни вноски и текуща издръжка. 

6.2. Изготвя заповеди и предложения за корекция в бюджета на общината. 

6.3. Участва в разработването на длъжностните и поименни разписания за 

Общинска администрация Благоевград. 

6.4. Изготвя заповеди за заплащане на труда на служителите. 

6.5. Води регистър за полагане и заплащане на извънреден труд. 

6.6. Изготвя заповеди за изплащане на средства за работно облекло и лични 

предпазни средства. 

6.7. Изготвя граждански договори, заповеди за командировки и специализации в 

чужбина. 

 7. Основна работна заплата за длъжността – не по-малко от 1000.00 лв.  

8. Документите следва да бъдат представени в 113 стая на Общинска 

администрация Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 

13:30 ч. до 17:30 ч., в срок до 06.08 .2019 г. включително.  

 9. Телефони за връзка: 073 88 04 53; 0893 405 705 или 0876 398 493 – Главен 

експерт „Управление на човешките ресурси” в Отдел „Правно-нормативно обслужване и 

човешки ресурси“. 

 10. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на 

информационното табло на входа на сградата на общината и на интернет страницата на 

Община Благоевград на http://www.blgmun.com/. 

 

 

АТАНАС КАМБИТОВ 

Кмет на Община Благоевград 

 


