ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7
О Б Я В Я В А К О Н К У Р С ЗА Д Л Ъ Ж Н О С Т Т А:
I. Главен експерт във Военен клуб-Бургас в сектор „Военни клубове” в
Териториален отдел – Бургас в главна дирекция „Военно-почивно дело и военни
клубове”.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове
за заемане на длъжността са:
1.1. Образование – висше;
1.2. Образователно – квалификационна степен – бакалавър;
1.3. Област на висше образование – социални, стопански и правни науки;
хуманитарни науки; педагогически науки;
1.4. Минимален ранг – IV младши и/или
1.5. Професионален опит – не по-малко от 2 години.
2. Кратко описание на длъжността – работи за осъществяване на дейностите и
услугите, предоставяни във Военен клуб- Бургас.
3. Минимален размер на основната заплатата, определена за длъжността – 560 лв.
Конкретният размер на индивидуалната основна месечна заплата се определя в
съответствие с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и с
Вътрешните правила за заплатите на служителите в агенцията.
4. Начин за провеждане на конкурса – тест и интервю.
ІІ. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите
за участие в обявения конкурс са:
1. Писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.
2. Към заявлението кандидатите да приложат:
2.1. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани,
граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по
споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от
общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат
длъжността;
2.2. Копие от документ за придобитата образователно-квалификационна степен;
2.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит и/или ранг, придобит като държавен служител.
3. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки
кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или
електронната поща.
4. Документите за кандидатстване за обявената длъжност се подават в гр. София,
бул. “Цар Освободител” № 7, Център за административно и информационно обслужване,
считано от 09.01.2019 г. до 21.01.2019 г., включително.
5. Информация във връзка с конкурса за посочената длъжност се обявява на Internet
страницата на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” - www.militaryclubs.bg и на
информационното таблото в сградата на Централен военен клуб на бул. “Цар Освободител”
№ 7, гр. София.
Телефон за контакти: 02/92 21 755.

