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      ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПЛОВДИВ 

На основание чл.21а от ЗМСМА, във връзка с чл.90, ал.1 и чл.91, ал.1 от 

Кодекса на труда, Решение № 140, взето с Протокол № 8 от 20. 05. 2021 г. на 

Общински съвет – Пловдив и във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на обществения посредник на територията на 

община Пловдив 

ОБЯВЯВА: 

 Конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на 

територията на Община Пловдив ” при следните условия: 

I. Изисквания за заемане на длъжността: 

1. Кандидатът да притежава висше образование – минимална степен 

„бакалавър”. 

2. Професионален опит – минимум 5 (пет) години общ трудов стаж по 

специалността му. 

3. Допълнителни изисквания – пълнолетен български гражданин, вменяем, 

неосъждан, срещу него да няма висящи наказателни производства, 

постоянен адрес на територията на Община Пловдив. 

 

II. Конкурсът да се проведе от Временна комисия за подбор и класиране на 
кандидатите за длъжността „Обществен посредник на територията на 
Община Пловдив” към Общински съвет - Пловдив в състав: 

Ангел Славов - общински съветник 

             Добромира Тошева – общински съветник 

         Румяна Толова – общински съветник 

         Таня Георгиева – общински съветник 

         Евелин Парасков – общински съветник 

         Стефан Послийски – общински съветник 

         Стефан Аксиев – общински съветник. 

ІІІ.Кандидатите да представят следните документи: 

1. Заявление; 

2. Автобиография; 

3. Свидетелство за съдимост; 

4. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие); 

5. Копие от трудова книжка/служебна бележка или документ, 

удостоверяващ трудовия стаж; 
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6. Декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимостта по 

чл. 5, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Обществения 

посредник; 

7. Писмена концепция за дейността си като обществен посредник – до 3 

(три) стандартни страници. 

 

ІV. Документите по точка III   да се подават лично, или чрез пълномощник в 

Деловодството на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 

20, ет. 3, стая 206 от 08.30 до 17.00 часа. Краен срок за подаване на 

документи – 17.00 часа на 05. 11. 2021 г. 

 

V. Интервю с допуснатите до участие в конкурса ще се проведе на 11. 11. 

2021 г., от 9. 00 часа в зала № 205 на Общински съвет - Пловдив, 

ул.”Авксентий Велешки” № 20. 

 Списъкът с допуснатите до интервю кандидати ще бъде оповестен на 

сайта на община Пловдив. 

 


