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ОБЯВЛЕНИЕ  

 
Областен управител на област Шумен  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за 

държавния служител и чл. 14, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни 
служители и Заповед № РД-15-117 от 09.10.2017 г. . обявява конкурс за длъжността:  

“ГЛАВЕН СЕКРЕТАР” 
в Областна администрация Шумен. 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане 
на длъжността са: 

1.1. Образование: висше, изисквана степен: магистър;  
1.2. Минимален професионален опит – 6 (шест) години ръководен опит или придобит 

І младши ранг; 
2. Начинът за провеждане на конкурса е  защита на концепция на тема: 

„Споделените услуги - предпоставка за оптимизиране изпълнението на ключовите 
функции на администрациите, в частност на Областна администрация Шумен“  
и интервю; 

3. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за 
участие в конкурса са: 

3.1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за 
провеждане на конкурсите за държавни служители; 

3.2. Декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от цитираната наредба; 
3.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен; 
3.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;   
3.5. Копие на документ за степен на компютърна подготовка, както и на езикова 

подготовка – в случай, чe кандидатът има такива. 
4. Документи за участие в конкурс се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване 

на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и трябва 
да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник в деловодството на Областна 
администрация гр. Шумен, бул. “Славянски” № 30, стая № 202 на ет. 2, в рамките на работния 
ден, а именно: от 09.00 ч. до 17.30 ч. 

5. Оповестяването на конкурса ще се извърши в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за 
администрацията, както и на www.jobs.bg, както и на интернет страницата на администрацията, 
а именно: www.oblastshumen.government.bg, така и на информационното табло на партерния 
етаж в сградата на Областна администрация             гр. Шумен. 

6. Списъци и/или други съобщения, във връзка с процедурата по конкурса, за които няма 
изрично нормативно изискване за лично уведомяване, ще се обявяват на интернет страницата 
на администрацията: www.oblastshumen.government.bg и на таблото в сградата на Областна 
администрация гр. Шумен, бул. “Славянски” №30. 

7. Главният секретар осъществява административното ръководство на Областната 
администрация. Ръководи администрацията, като организира, координира и контролира 
административните звена за точното спазване на нормативните актове и разпорежданията на 
областния управител. Организира обучения на служителите, контролира и отговаря за работата 
с документите и съхранението им и пр. Изпълнява и други задачи, възложени му от Областния 
управител.  
 8. Размерът на основната заплата за длъжността за степен 1 на длъжностно ниво се 
определя в границите: от 600 лв. до 2100 лв. 
 
  
 
СТЕФАН ЖЕЛЕВ  (П) 
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