
 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за    

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители и 

Заповед №1073/27.07.20 г. на кмета на Община Перник, Общинска администрация - 

Перник 
 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС: 

 

за длъжността  - Началник  на отдел „Обществени поръчки“, 
 

                          Общинска администрация - Перник, при следните условия: 

 

1. Минимални  и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за  

заемане на конкурсната длъжност:  

 -  образование: висше с образователно-квалификационна степен „Магистър“;     

специалност „Право“ 

-   професионален опит – 4 години; 

     -   минимален ранг за заемане на длъжността: III младши. 

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: 

- Познания в действащата законодателна уредба на РБ, свързана с дейността на        

длъжността (ЗОП, ЗА, ЗМСМА, ЗЗЛД, ЗМИП и др.); 

- Дигитална компетентност: Microsoft Office,  Internet  

3. Начин за провеждане на конкурса: 

- Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Визия за работа и 

развитие  на отдел „Обществени поръчки“ за периода 2020-2022 г.“; 

- Интервю 

4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в       

конкурса: 

- Заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал. 2 от 

НПКПМДСл); 

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелства, 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 заеме определена длъжност; 

- Копия от документи за придобита 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 
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признаване на Национален 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 заемане на длъжността. 

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с 

нотариално заверено пълномощно в десет дневен срок, считано от датата на 

публикуване на обявлението за конкурса, в отдел  "Управление на човешките 

ресурси и деловодство" (деловодство), на адрес гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 

№1А, в работни дни от 08:00 ч. до 17:00 ч. С входящ номер и дата се регистрират 

само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. 

6. Списъците за допуснати/недопуснати кандидати и други съобщения във връзка с 

конкурса ще се обявяват на интернет  страницата на Общинска администрация - 

Перник: http://www.pernik.bg 

7. Кратко описание на длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната 

дейност на отдел „Обществени поръчки“. Осъществява функциите и на юрист, в 

това число процесуално представителство.   Разяснява прилагането на нормативни 

актове от законодателната уредба, информира ръководството и служителите на 

администрацията за действащото законодателство. Координира и участва в 

изготвянето на анализи, експертизи и други разработки в съответната сфера и др. 

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността -  630 лв. 

 

   

 

 

 

 

инж. МИРОСЛАВ СТОИЦЕВ 
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