РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД
№ РД-07-53
Ловеч, 19.04. 2018г.
На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се обяви конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Ловеч.
1. Правоотношение: Служебно правоотношение
2. Област на дейност:
2.1. Правно-нормативна
2.2. Процесуално представителство
2.3. Изготвя правни становища и предложения за решаване на правни проблеми,
свързани с функциите на администрацията.
3. Oсновна цел на длъжността: Да оказва правна помощ за законосъобразното
осъществяване на правомощията на Областния управител.
4. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните
актове:
 Степен на образование - висше юридическо – степен „ Магистър “
 Професионален опит – не се изисква
 Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши
 Наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 7
5. В конкурса могат да участват лица, които отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 от
Закона за държавния служител:
5.1 Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския
съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо
пространство или на Конфедерация Швейцария;
5.2 Да са пълнолетни;
5.3 Да не са поставяни под запрещение;
5.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5.5 Да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
6. Допълнителни изисквания за длъжността:
6.1 Предпочитана област, по която е придобито образованието – право.
6.2.Придобита правоспособност за юристи.
6.2 Добро познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на Областна
администрация - Ловеч.
6.3 Компютърна грамотност – ползване на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
правно-информационни продукти, програмни продукти за електронна поща,
Internet.
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6.4 Желателно е владеене на английски език.
7. Ниво на основна месечна заплата: 22
7.1 Минимален размер на основната заплата за длъжността съгласно Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация за длъжностно ниво 11 –
550 лв.
8. Начин на провеждане на конкурса:
8.1 Тест
8.2 Интервю
9. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в
конкурса:
9.1 Заявление за участие в конкурса Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители (по образец);
9.2 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители (по образец);
9.3 Автобиография (CV);
9.4 Копие от диплома за завършено висше образование;
9.5 Копие от Удостоверение за правоспособност, издадено от Министерство на
правосъдието.
10. Документи се подават в „Център за административно обслужване“ (на партера на
сградата на Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ №43) всеки работен ден
от 9.00 часа до 17.30 часа. Документите следва да бъдат представени лично или чрез
пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
11. Краен срок за подаване на документи: 17.30 часа на 02.05.2018 г.
12. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно
конкурса ще бъдат обявявани в „Център за административно обслужване“ (на партера
на сградата на Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ №43) на 09.05.2018 г.
Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в един местен
вестник, в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран
сайт или портал за търсене на работа, на интернет страницата и на информационното
табло в Областна администрация Ловеч.
Изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция АКРРДС в Областна
администрация Ловеч.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главен секретар на Областна
администрация Ловеч.
Препис от заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
Областен управител
на област Ловеч

5500 Ловеч ,ул.“Търговска”43, тел. 068/600003, факс 068/600166
www.lovech.government.bg ; E – mail: governor@lovech.government.bg

