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ОБЩИНА  „РОДОПИ“   -   ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ 

Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански“ №1а                      тел: 032 / 604 100   факс: 032 / 638 289 
  www.rodopi.bg;                                                                                                   e-mail: obshtina@rodopi.bg 
 
 

ОБЯВЛЕНИЕ 
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка със 
Заповед № 1182 от 08.10.2021 г. на Кмета на Община „Родопи“, действащ в качеството си на 
Орган по назначаването, 
 

ОПОВЕСТЯВАМ: 
 

1. На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и  чл.13, ал.1 от Наредбата 
за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, със Заповед 
№ 1182 от 08.10.2021 г. на Кмета на Община „Родопи“, действащ в качеството си на Орган по 
назначаването, е обявен конкурс за заемане на длъжност Младши експерт „Координации и 
проекти“ – 1 /една/ щатна бройка на пълно работно време (8 часа) в отдел „Координации и 
проекти“, дирекция „Инвестиционна политика“ при Община „Родопи“ – област Пловдив, 
длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията: 11, 
Наименование на длъжностното ниво: „Експертно ниво 7“. 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността съгласно Класификатора на 
длъжностите в администрацията: 

- степен на образование – „професионален бакалавър по …“;   
- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши; 
- професионален опит – не се изисква; 
- вид правоотношение – служебно. 
3. Специфични изисквания: 
Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на съответната 

длъжност, с оглед което Кандидатът следва: 
- да е получило диплома от акредитирано висше училище, с някоя от специалностите:  

икономика, хуманитарни и социални дейности. 
- да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; 
- да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
- да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, 

на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария; 

- да е навършил пълнолетие; 
- да не е поставен под запрещение; 
- да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг, 

както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 
съответната длъжност. 

4. Допълнителни изисквания: 
 - Добра компютърна грамотност с основни познания за работа с база дани; умения за 
работа с компютърни програми за текстообработка, електронни таблици и изготвяне на 
представяния/презентации. 

- познаване, ползване и прилагане на: Закон за администрацията, Закон за държавния 
служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за 
нормативните актове, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. 
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5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
- подпомага Кмета, като орган на изпълнителната власт и Общинския съвет, като орган на 

местното самоуправление, в рамките на предоставената им от Закона компетентност да 
решават въпросите, свързани със социално-икономическото развитие в община Родопи. 

- координира и участва в подготовката на проекти и програми в общината; подготвя 
предложения, становища, отчети, информации и справки; 

- осъществява връзка с останалите отдели в общината, както и да оказва експертна помощ 
на останалите звена в общината по разработване на проектни предложения; 

- следи и разпространява информация за възможностите за кандидатстване с проектни 
предложения по националните, оперативните, европейските и други международни програми 
за получаване на безвъзмездна помощ; да проучва възможностите за кандидатстване по 
програми и проекти с национално, европейско и чуждестранно финансиране; да съдейства за 
изпълнението на национални, областни, и общински програми за социално-икономическо 
развитие; следи и разпространява информация относно получените от ЕС и международните 
финансови институции средства по проекти; 

- изготвя предложенията за проекти и мотивите към тях за кандидатстване за финансиране 
по национални и оперативни програми, програми на Общността, на международни 
организации и финансови институции, за одобрение от Общинския съвет; 

- участва в организирането и осъществяването на контакти на Община „Родопи“ с 
представители на институции на ЕС и международните банкови институции, с цел проучване 
на възможностите за финансиране на инвестиционни проекти, със сродни общини от други 
страни с цел сътрудничество и обмяна на добри практики; 

- дава съвети и консултира НПО, културни институти, читалищата и други при 
разработването и изпълнението на програми и проекти; 

- участва съвместно с експерти и специалисти от общинска администрация, други 
организации и институции в разработването на общински програми за развитие на 
инфраструктурата в общината; 

- указва методическа помощ на граждански организации, бизнес средите, учебните 
заведения при изготвяне на проекти и предоставя информация за действащи програми и 
проекти, по които може да се кандидатства; 

- осъществява и подпомага създаването на партньорства между общинска администрация 
и НПО, национални и международни организации; 

- организира дейностите по изпълнение на План за интегрирано развитие на Община 
„Родопи“, 2021-2027г., включването на местния бизнес, институциите и гражданските 
организации за постигане целите на Плана; 

- отчита изпълнението на възложените от ръководството задачи и извършената работа 
съгласно длъжностната си характеристика и нормативно заложените срокове; 

- отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи,в съответствие с 
функционалните му задължения в отдела, за опазване на служебната тайна по Закон за защита 
на личните данни, за спазване на вътрешния трудов ред в администрацията; 

- при изричното възлагане от страна на прекия ръководител, оказва контрол и експертно 
съдействие на екипите по проектите, изпълнявани от страна на Община „Родопи“, информира 
за настъпили рискове и други обстоятелства, изискващи своевременна намеса на Отдел 
„Координация и проекти“ и предприемане на необходимите действия по отстраняване на 
пречките за изпълнение на проекта; 

- докладва на съответния ръководител за административни нередности, които създават 
предпоставки за корупция, измами и др.; 

- отговаря за верността на съдържанието на всеки подписан и/или изготвен от него 
финансов документ; 

- спазва йерархичната подчиненост, в съответствие с приетата Структура на Община 
„Родопи“; 

- извършва и други задачи, възложени от прекия ръководител и/или по-високи длъжности 
в администрацията, които допринасят за постигане целите на отдела и общината; 
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-  опазва служебната тайна и информацията, получена по повод и/или при изпълнение на 
задълженията си в отдела. 

6. Размер на основната месечна заплатата определена за длъжността – 1095 (хиляда 
деветдесет и пет) лева, съответстваща за длъжности с длъжностно ниво съгласно 
Класификатора на длъжностите в администрацията: 11, Наименование на длъжностното ниво: 
„Експертно ниво 7“, определени в Таблица за минималните и максималните размери на 
основните месечни заплати по нива и степени към Наредба за заплатите на служителите в 
държавната администрация. 

7.  Начин на провеждане на конкурса.  
Конкурсът ще се проведе на два етапа, по следния начин: 
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно 

администрацията, в която е конкурсната длъжност, съгласно чл.33, ал.1, т.1 от Наредбата за 
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, и; 

- интервю, съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 
мобилност на държавни служители. 

На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 
мобилност на държавни служители, 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 кандидатстване за работа в държавната администрация 
при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 

8. Необходимите документи. 
Кандидатите следва да подадат в деловодството на Община „Родопи“ писмено заявление 

за участие в конкурса съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 (редакция в сила от 
09.04.2021г.) от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 
държавни служители, като към заявлението прилагат: 

- 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; 

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен: 
„професионален бакалавър по …“, с някоя от специалностите: икономика, хуманитарни и 
социални дейности; 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 признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на 
документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

- други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността (по 
преценка на кандидата). 

Представените в копие документи следва да са заверени от кандидата с „вярно с 
оригинала“ и подпис. 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими 
документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията 
й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на 
длъжността. 

9. Място и срок за подаване на документите. 
На основание чл.13, ал.1, т.4, чл.17, ал.2, 3, 5 и 6 и чл.18 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кандидатите подават лично 
или от писмено упълномощен техен представител пред служител от деловодството на 
администрацията, в сградата на Община „Родопи“, град Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ 
№ 1А, писмено заявление за участие в конкурса по образец, ведно с приложените към него 
документи, в 10-дневен срок от датата на публикуването на обявлението за конкурса. 

Документите може да се подават по електронен път, чрез посочената в заповедта и 
обявлението по чл.14, ал.2 електронна поща: obshtina@rodopi.bg, като в този случай 
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заявлението по чл.17, ал.2 и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на 
конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. 

Срокът се брои в дни и започва да тече от деня, следващ деня на публикуване на 
обявлението, и изтича в 17:00 часа на последния ден. Ако последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. С входящ номер и дата се 
регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. 
Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се 
регистрират.  

10. На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите 
и недопуснатите кандидати ще се обявят на интернет страницата на Община „Родопи“:  
https://rodopi-bg.org/category/obyavi-za-rabota/. Списъците са публични до приключване на 
конкурсната процедура. 

 

Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите 
кандидати комисията ще информира на интернет страницата на общината: 
https://rodopi.bg/category/obyavi-za-rabota/ допуснатите кандидати за датата, часа и мястото 
на провеждане на конкурса, като датата не може да бъде по-рано от 7 дни след 
информирането. 

 

На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 
мобилност на държавни служители, Комисията, не по-късно от 24 часа преди датата на 
провеждането на конкурса ще обяви на интернет страницата (https://rodopi-
bg.org/category/obyavi-za-rabota/) системата за определяне на резултатите. Преди да започне 
провеждането на конкурса, комисията отново обявява на всички участници системата за 
определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се допуска до 
интервю. Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, ще се уведомяват чрез 
писмено съобщение или чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на 
интервюто. 
 

Други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на 
Община „Родопи“: https://rodopi.bg/category/obyavi-za-rabota/. 
 
                           

ПАВЕЛ  МИХАЙЛОВ 
Кмет на Община „Родопи“ и Орган по назначаването        

 
 

Съгласували: 
Йорданка  Златкова 
Началник на отдел „АИОУ“ 
Секретар на Община „Родопи“ – област Пловдив 
съгласно Заповед № 576 от 28.05.2021г. на Кмета на Община „Родопи“ 
  
Ивелина  Стефанова 
Директор  дирекция „Финанси и счетоводство“  и  Главен  финансист 
   
Пенка  Димитрова 
Главен счетоводител 
Началник на отдел „Счетоводство“ 
   
Диана Димитрова 
Началник на отдел „Координации и проекти“ 
 
Изготвил: 
Юлиян  Карабов 
Главен юрисконсулт 
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