ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И
СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №144/
26.05.2016г. на Стефан Иванов – За Областен управител на област Търговище, съгласно
заповед №135/17.05.2016г. за назначаване на държавен служител при следните условия:
1.Конкурсът се обявява за длъжността Главен експерт „Отбранително-мобилизационна
подготовка и сигурност на информацията” в Дирекция “Административно-правно
обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация област Търговище.
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане
на длъжността:
1.1.1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага Областния управител при планиране и организиране на отбранителномобилизационната подготовка в областта . Следи за спазването на изискванията на
ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защита на класифицираната
информация.
1.1.2. Изисквана минимална степен на завършено образование: ”бакалавър”
1.1.3. Минимален професионален опит:2 година или минимален ранг: ІV младши
1.1.4.Предпочитано професионално направление по което е придобито образованието:
Военно дело, Национална сигурност;
1.1.5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
специализиран курс по ОМП, премината обучение по ЗЗКИ;
1.1.6. Размер на основната заплата, определена за длъжността: 800.00 лв.
1.1.7. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
2.Начин на провеждане на конкурса:
Решаване на тест и интервю
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
а/писмено заявление за участие в конкурс - приложение №2 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители;
б/копие от документ за самоличност;
в/декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
г/копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
д/копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
– документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж;
е/доказателства за придобит ранг на държавен служител /ако е придобит такъв/;
ж/копие от документи, удостоверяващи други умения;
з/автобиография/СV/;
и/други документи;
4.Място и срок за подаване на документите за участие:документите за участие в
конкурса се представят в срок до: 17.30 часа на 09.06.2016 г. на адрес: гр. Търговище, ул.
„Стефан Караджа” №2, стая № 215, Татяна Тодорова – Главен юрисконсулт в Дирекция
АКРРДС, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
5.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
информационното табло в сградата на Областна администрация– област Търговище,
ул.„Стефан Караджа” № 2.

