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ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Мъглиж, на основание чл. 10, ал. 1 и 2, чл. 10а от Закона за държавния 

служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-09-293/ 05.10.2022 г. на 

Кмета на Община Мъглиж, 

ОБЯВЯВА 

Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Стопански дейности, хуманитарни 

дейности и ГРАО” 

Минимални изисквания за заемане на длъжността 

Степен на образование – бакалавър в областта на адмиминистративните науки; 

професионален опит – минимум 3 години; ранг – ІІІ младши. 

Специфични изисквания за заемане на длъжността 

Ръководна длъжност; наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 

7б; длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7. 

Допълнителни изисквания 

Компютърна компетентност – работа с MS Office; отлични познания на действащото 

българското законодателство в областта на местното самоуправлние, административни 

дейности, административното обслужване, стопанските и хуманитарните дейности; 

способност да планира, организира, ръководи и контролира работата си и тази на отдела; 

способност на анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; способност 

за работа в стресови стиуации; умения за работа с гражданите. 

Компетентности 

Компютърна компетентност, ориентация към резултати, работа в екип и индивидуална, 

фокус към клиента (вътрешен, външен), комуникативна компетентност, професионална 

компетентност, аналитична компетентност, управленска компетентност, стратегическа 

компетентност, планира и организира дейността на отдела, способност да планира, организира 

и контролира работата на отдела; способност да работи в екип; способност да анализира 

информация, да я синтезира и да представя резултатите. 

Начин на провеждане на конкурса 

Решаване на тест и провеждане на интервю. 

Необходими документи за кандидатстване 

mailto:ob_maglizh@mail.bg


Заявление по образец - Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на държавните служители; 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;  Копия от документи за 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и 

правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито 

в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и 

докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът 

за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично 

признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват 

номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;  

Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит; 

Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността; 

Автобиография – европейски образец (CV). 

Място и срок на подаване на документите 

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Общинска администрация 

Мъглиж, на адрес гр. Мъглиж, пл.”Трети март” № 32, етаж трети, стая 303, тел. 04321 33 01, 

или по електронен път чрез електронна поща obshtina@maglizh.bg, като в този случай 

заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

Срок на подаване на документите 

от 10.10.2022 г. до 17 ч. на 21.10.2022 г. 

Информация във връзка с конкурса ще се обявява на информационното табло в 

сградата на Общинска администрация Мъглиж и на официалната интернет - страница на 

Община Мъглиж. 

Кратко описание на длъжността 

Организира и координира цялостната дейност на отдел „Стопански дейности, 

хуманитарни дейности и ГРАО” към дирекция УРХДЕОС в Община Мъглиж и ръководи 

дейността при изпълнение на стопанските и хуманитарни дейности, и при административното 

обслужване на гражданите.  

Основна заплата за длъжността 

1 900 лв. 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ /П/ ОРЗД 

Кмет на Община Мъглиж 


