
 

            

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, със седалище и адрес на управление: гр. Джебел, ул. 
„Еделвайс” №19, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във 
връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 
мобилност на държавни служители и Заповед №1244/03.09.2021 г. на Кмета на община 
Джебел. 

О Б Я В Я В А :  

 

КОНКУРС за длъжността – началник отдел „ТСУ, екология и чистота” в 
Общинска администрация Джебел – 1 работно място, пълно работно време, вид 
правоотношение: служебно. 
I. 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове 
за заемане на длъжността са: 
1.1 Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено 
висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”; 
1.2 Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 4 години; 
1.3 Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл. 

2. Допълнителни изисквания и квалификации: компютърна грамотност – компютърна 
грамотност – MS Office /Word, Еxcel/, Internet и специализирани софтуерни програми; 
познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; отлично 
познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на отдела, като ЗУТ, ЗУО, 
ЗОС и други специализирани законови и подзаконови нормативни актове. 

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: 
3.1. Управленска компетентност; 
3.2. Работа в екип; 
3.3. Комуникативна компетентност; 
3.4. Ориентация към резултати; 
3.5. Фокус към клиента /вътрешен/външен/ 
3.6. Професионална компетентност; 
3.7. Дигитална компетентност; 
 
II. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю. 
 
III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите 
за участие в конкурса са:  
1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 
от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 
служители /по образец/. 
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора 
при мобилност на държавни служители, за неговото гражданство, както и за 
обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за 
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умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по 
съответен ред от правото да заема определена длъжност /по образец/. 
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; 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; 
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 
опит. 
5. Копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е придобил 
ранг като държавен служител. 
6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при 
наличие на такива. 
7. Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. 
 

IV. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат 
представени в срок до 17:15 часа на 13.09.2021 г. в Център за административно 
обслужване на гражданите, находящ се на първи етаж в административната сграда на 
Общинска администрация Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс” №19, всеки 
работен ден от 08:15 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:15 ч., лично от кандидатите или от 
техни упълномощени представители. 

V. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на 
информационното табло в административната сграда на община Джебел в гр. Джебел, 
ул. „Еделвайс” №19 и на електронната й страница.  

VI. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която 
разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички 
необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и 
специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в 
конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи 
или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 
заемането на длъжността. 

VII. Кратко описание на длъжността: да организира, контролира, координира 
конкретни действия и административни задачи, свързани с ефективното 
функциониране на отдела при провеждане на политиката на община Джебел в областта 
на управление на техническите услуги предоставяни от общината, строителните 
дейности, екологията и чистотата  в съответствие с действащото законодателство. 
Подготвя експертни становища в областта на управление на техническите услуги, 
строителните дейности, екологията и чистотата. Осъществява дейностите по 
управление, оценка и професионално развитие на служителите в отдела. Разпределя 
задачите на служителите в отдела и проверява, обсъжда и съгласува изготвените от тях 
документи. Изготвя предложения от името на Кмета на общината по въпроси, касаещи 
техническите услуги, строителните дейности, екологията и чистотата  до Общинския 
съвет и при нужда участва при тяхното разглеждане в заседанията на постоянните 
комисии и на ОбС – Джебел.  

  



VIII. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680 лв. 

 
За информация: 
Адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс” №19 
Дирекция административвно правно обслужване на гражданите 
http://www.dzhebel.bg/ 
Телефон за контакт: 03632/2227; 
Лице за контакт: Минка Крумова 
 
Настоящото обявление за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от 
Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на 
интернет страницата на Община Джебел. 
 
 
 
 
НЕДЖМИ АЛИ----П----П------ 
Кмет на община Джебел 
 
 
 
 
Изготвил:----------П--------- 
Гьокчен Емин – юрисконсулт 
 
 
 
Съгласувал:--------П------- 
Хайрие Мехмед – секретар на Община Джебел 


