ОБЩИНА ТРЯВНА
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане
на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА
Конкурс за заемане на длъжността: Младши експерт „ Туризъм, икономика,услуги”
при Дирекция «Стопански дейности и устойчиво развитие» на Община Трявна.
1. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейността по организиране,
координиране, контрол и изпълнение на дейностите, произтичащи от правомощията
на общината от нормативни актове за търговска дейност, туризъм и услуги.
1.1. Минимален размер на основната заплата за длъжността:- 335.00 лв.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „професионален
бакалавър по...”;
2.2. Професионално направление – „Икономика”, „Администрация и управление“;
2.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква;
2.4. Минимален ранг V младши.
3. Допълнителни изисквания:
3.1 Да ползва писмено и говоримо английски език;
3.2 Компютърни умения - MS Offise /Word, Excel/ Internet;
4. Конкурса за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
4.1 Тест;
4.2 Проверка на езиковите знания;
4.3 Интервю;
5. Необходими документи за участие в конкурса:
5.1. Писменно заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 към чл.17,
ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
5.2. 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 лишен по съоветен ред от правото да заема определена длъжност
(по образец);
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност (при наличие на такива);
5.4. Копия от документите удостоверяващи придобития ранг като държавен служител
(при наличие на такъв);
5.5Автобиография.
6. Място и срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса се
представят всеки работен ден от 08.00 ч до 17.00 ч в срок до 02.10.2013 г., на адрес:
гр. Трявна; ул. „ Ангел Кънчев” №21, ет. І-ви, стая 102 на Община Трявна лично от
всеки кандидат или от писменно упълномощен представител, като за изискваните
копия се представят и оригиналите за сверка.

7. При подаване на документите на кандидатите се запознават с длъжностната
характеристика за конкурсната длъжност.
8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във
връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на община
Трявна на адрес: гр. Трявна; ул. „ Ангел Кънчев” № 21, ет. І и на сайта на
общината
9. Дата на публикуване на обявата 20.09.2013 год.,
10. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението
за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до Административния
регистър, вестник „ 100 вести” и сайта на Община Трявна – www.obtryavna.org

