
ОБЩИНА СМОЛЯН             
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ 

 
         за провеждане на конкурс за назначаване на  държавни служители 
 

ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. България 12, тел. 0301/ 62662, 
 на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДС и Заповед №РД-0679/11.08.2017г.  

 
 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС 
за длъжностите: 

 
 Началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет, човешки 

ресурси и финансов контрол“ и Началник на отдел „Местни данъци и такси“  
към дирекция „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“  

 
 

І. Длъжност началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет, 
човешки ресурси и финансов контрол“ към дирекция „Финансово-счетоводна 
дейност и бюджет“:  
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за 
заемане на длъжността:  

1.1. Образователна степен “бакалавър” в област стопански науки 
1.2. Професионален опит – 4 години ; 

       1.3. Минимален ранг – ІІІ младши; 
       1.4. Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от ЗДС.  
2. Информация за длъжността:  
Ръководи и контролира дейността на отдел „Финансово-счетоводна дейност и 
бюджет, човешки ресурси и финансов контрол“; Осигурява правилното прилагане на 
нормативната уредба в сферата на бюджета, финансовото управление и контрол, и 
управлението на човешките ресурси; Организира и ръководи  счетоводната дейност 
на разпоредителите с бюджетни средства; Изработва експертни анализи и 
становища по проблеми свързани с дейността на отдела. 
3.  Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю. 
4. Размер на основната месечна заплата: от 460 до 1400 лева. 
5. Брой работни места – 1 бр. 
 
ІІ. Длъжност началник на отдел „Местни данъци и такси“ към дирекция 
„Финансово-счетоводна дейност и бюджет“:  
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за 
заемане на длъжността: 
 1.1. Образователна степен “бакалавър” в област стопански науки 
 1.2. Професионален опит – 4 години ; 
      1.3. Минимален ранг – ІІІ младши; 
      1.4. Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от ЗДС.  



2. Информация за длъжността:  
Ръководи и контролира дейността на отдел „Местни данъци и такси“; Осигурява 
законосъобразното и целесъобразно администриране на местните приходи; 
Ръководи и контролира приемането и обработката на  декларациите предвидени в 
Закона за местните данъци и такси; Извършва проверки и ревизии, и издава 
предвидените в ДОПК актове; Изработва експертни анализи и становища по 
проблеми свързани с дейността на отдела. 
3.  Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю. 
4. Размер на основната месечна заплата: от 460 до 1400 лева. 
5. Брой работни места – 1 бр. 
 
ІІІ. Необходими документи, място и срок за подаването им: 
1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие 
в конкурса: 
1.1. Заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение №2/ към чл.17, ал.1 
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 
1.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен 
под  запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на 
лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема 
определена длъжност; 
1.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен 
/заверени от кандидата/; 
1.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 
опит или придобит ранг като държавен служител; 
1.5. Европейски формат на автобиография; 
1.6.Други документи удостоверяващи опита и квалификацията, по преценка 
кандидатите. 
2. Срок за подаване на документите:  
Четиринадесет календарни дни от датата на публикуване на обявлението за 
конкурса. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за 
участие в конкурса. 
3. Място за подаване на документите:  
Община Смолян - гр.Смолян, бул.”България” №12, етаж ІІ, стая 203, Снежана 
Василева – главен експерт в дирекция ФСДБ, тел. 0882070928  
    
ІV. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други 
съобщения във връзка с конкурса:  
Информационното табло в административната сграда на Община Смолян – гр. 
Смолян, бул. “България” №12 и на сайта на Общината – www.smolyan.bg. 

 
 
 
 
Орган по назначаване 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 

 


