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ОБЯВЛЕНИЕ 

         за провеждане на конкурс за назначаване на  държавен служител 
 

ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. България 12, тел. 0301/ 62662, 
на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКПМДС и 

Заповед №ЧР01-1615/14.11.2022г.на кмета на Община Смолян, 
 
 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС 
 

за длъжността „старши юрисконсулт“  
в дирекция „Правно-нормативно обслужване“  

длъжностно ниво по КДА – Експертно ниво 6 
 
І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за 
заемане на длъжността:  
1. Образователна степен “магистър”, професионална област “право” с придобита    
юридическа правоспособност;  
2. Професионален опит – 1 година; 
3. Минимален ранг – V младши; 
4. Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от ЗДС. 
  
ІІ. Информация за длъжността: 
     Осъществява процесуално представителство на Община Смолян; Изготвя 
правни становища и юридически консултации по проблеми, касаещи 
законосъобразното функциониране на Община Смолян; Подготвя документация и 
координира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
Контролира законосъобразното възникване, изменение и прекратяване на 
договорните правоотношения; Оказва правна помощ на служителите в общинска 
администрация при осъществяване на техните функции, като дава мнения и 
съвети по правни въпроси. 
 
ІІІ.  Начин за провеждане на конкурса:  
1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и 

администрацията;  
2.   Интервю; 
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв 
по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република 
България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от 
проведената процедура. 
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ІV. Размер на основната месечна заплата: от 710 до 1700 лева. 
 
V. Брой работни места – 1 бр. 
 
VІ. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за 
участие в конкурса: 
1.  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; 
2. 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; 
3.  Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен; 
4.  Копие от документ за придобита юридическа правоспособност; 
5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 
опит или придобит ранг като държавен служител; 
6. Други документи, удостоверяващи опита и квалификацията, по преценка на 
кандидатите. 
 
VІІ. Срок и място за подаване на документите:  
Срокът за подаване на документите е 14 дни от публикуването на обявлението за 
конкурса. 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки 
кандидат или чрез пълномощник, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа в 
стая 203, ет.ІІ, в административната сграда на Община Смолян с адрес: гр. 
Смолян, бул. „България“ №12.  
Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: 
s.vasileva@smolyan.bg, като в този случай заявлението и декларацията по т.VІ 
следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се 
запознават с длъжностната характеристика и се уведомяват за пречките за 
назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. 

 
VІІІ. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други 
съобщения във връзка с конкурса: На интернет страницата на Община Смолян 
– www.smolyan.bg. и на информационното табло в административната сграда на 
Общината с адрес: гр. Смолян, бул. “България” №12  
 
 

 
 
Орган по назначаване 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

http://www.smolyan.bg/

