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З А П О В Е Д 

 

№ РД-0362/23.03.2020 г.,  гр. Смолян 
 

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с 

моя заповед № ЧР01-0254/09.03.2020 г., с която е обявен конкурс за длъжността 

Юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“ и във връзка с получени 

сигнали от заинтересовани лица относно невъзможността за подаване на документите 

за участие в конкурса - лично или чрез пълномощник, поради въведените мерки срещу 

разпространението на COVID19, включително и организирани КПП на входно-

изходните артерии на град Смолян, през които се пропускат само пътуващите по 

неотложни причини 

 

ПРЕКРАТЯВАМ 
 

       Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Юрисконсулт 

в дирекция „Правно-нормативно обслужване“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0254 

от 09.03.2020 г.  
 
Мотиви: Конкурсът е обявен със заповед на Органа по назначаване, на основание чл. 

10а, ал. 1 от ЗДСл и чл. 13, ал.1 от НПКПМДС, във връзка с наличието на свободна 

длъжност в Общинска администрация – Смолян. Обявлението за конкурса е 

публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на сайта на 

Общината – www.smolyan.bg на 09.03.2020 г.. 

 Със Заповед № ЧР01-0252/09.03.2020 г.  е определен срокът и мястото за подаване 

на документи от кандидатите, както следва:  

- Срок - 14 календарни дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса /в 

периода от  09.03.2020 г. до 23.03.2020 г. включително/.  

- Място - Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие 

в конкурса в сградата на Община Смолян, находяща се в гр.Смолян, бул.”България” 

№12, етаж ІІ, стая 203. 

 След обявяване на конкурса настъпиха обективни обстоятелства, които както 

органа по назначаване, така и кандидатите не биха могли да предвидят, и които 

доведоха до невъзможност всички заинтересовани лица да подадат документи за 

участие в конкурса, а именно: На 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание е 

обявено Извънредното положение, след което бяха въведени различни ограничителни 

мерки срещу разпространението на COVID19, включително бяха организирани КПП на 

входно-изходните артерии на град Смолян, през които се пропускат само пътуващите 
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по неотложни причини /здравословни причини, завръщане у дома, работа/. Подаването 

на документи за участие в обявения конкурс - лично или чрез пълномощник не са 

дефинирани като неотложни причини, поради което кандидати от други населени места 

са лишени от възможността за участие в конкурса. Чрез телефонни обаждания от 

заинтересовани лица, Община Смолян е уведомена за невъзможността всички 

потенциални кандидати да подадат документи за участие. 

 Съгласно чл. 16 от НПКПМДС конкурсната процедура следва да осигури равен 

достъп на кандидатите, без ограничения на правата или привилегии, основани на 

различни признаци, включително местоживеене. 

 Прекратяването на процедурата е обусловено и от невъзможността за нормалното 

провеждане на конкурса по обявения  начин -  решаване на тест и интервю в 

нормативно определените срокове. Провеждане на заседания на комисията предполага 

явяване на всички кандидати за решаване на тест, което може да доведе до нарушаване 

на други противоепидемични  мерки или затруднения на кандидатите, свързани с 

придвижването им. 

  Предвид гореизложеното, обявеният конкурс следва да бъде прекратен и обявен 

отново при същите условия след отмяна на извънредното положение и отмяна на 

въведените противоепидемични мерки, с оглед осигуряване на равнопоставеност на 

кандидатите и законосъобразно провеждане на процедурата.  

  На лицата, подали документи за участие в конкурса, ще се даде възможност за 

участие в новообявения конкурс чрез вече представените документи. 

Настоящата заповед да бъде оповестена чрез поставяне на информационното табло 

в административната сграда на Община Смолян – гр. Смолян, бул. “България” №12 и 

на сайта на Общината – www.smolyan.bg,  и вписана в регистъра по чл. 61, ал. 1 от 

Закона за администрацията. 

  

 

 

 

 

 

Орган по назначаване 
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

 

  


