ОБЩИНА „РОДОПИ” ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №
790/06.08.2019 г. на Кмета на Община „Родопи“
О Б Я В Я В А:
конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт - 1
/една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“ – област Пловдив,
длъжностно ниво съгласно КДА: 7, „Ръководно ниво 7Б“.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- степен на образование - „магистър”
- професионален опит – минимум 4 години
- минимален ранг за заемане на длъжността ІІІ младши;
2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи и организира представителството на общината пред трети лица,
държавни органи и процесуално представителство пред съд;
Участва при съставяне и сключване на договори, вътрешни актове на
работодателя, нормативни, общи и индивидуални административни актове и дава
мнение по законосъобразността им, като ги парафира, а при несъгласие прилага
мотивирано мнение.
Дава съвети и изразява мнение по правни въпроси във връзка с нормативни,
общи и индивидуални административни актове.
3. Допълнителни изисквания:
- професионална област – право;
- познаване на действащото законодателство;
- компетентност, свързана с ориентация към резултати, работа в екип,
обективност на преценката и фокус към клиента;
4. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
5. Кандидатите да представят следните документи:
- заявление за участие в конкурс, по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.
17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;
- декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и
допълнителни квалификации;
- удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит – трудова и/или служебна книжка;
6. Минимален размер на заплатата, определена за длъжността – І степен, в
границите от 560 лв. до 1 400 лв.
/Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от
професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните
актове, формиращи възнаграждението./
7. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община
„Родопи” – Пловдив, ул. Софр. Врачански, 1а от 8.30 до 17.30 часа до 21.08.2019 г.
8. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса да се обявяват на
информационното табло на входа на сградата на същия адрес и на електронната
страница на Община „Родопи“ - www.rodopi-bg.org.

