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ИНФОРМАЦИЯ   
във връзка с провеждане на  

конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Местни данъци и такси“ в дирекция „Общинска 

собственост, устройство на територията, програми и проекти“ в Община Първомай 

 

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители и Протокол № 1, конкурсната комисия информира допуснатия до конкурс кандидат 

за следното: 

Вторият етап от конкурса - „Решаване на тест“ ще се проведе на 19.09.2022 г. от 10:30 часа в 

Заседателната зала, етаж 2 в сградата на Общинска администрация гр. Първомай с адрес: гр. Първомай, 

ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.  

    Допуснатия до участие в конкурса кандидат следва да носи документ за самоличност и син химикал. 

При решаването на теста няма да се допуска ползването на нормативни актове.  

    Кандидатът ще решава тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на 

ОбА Първомай и с професионалната област на длъжността, а именно от областта на долупосочените 

нормативни актове:  

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за местните данъци и такси; 

 Данъчно - осигурителен процесуален кодекс; 

 Закон за държавния служител; 

 Кодекс на труда; 

 Закон за администрацията; 

 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай -  

https://www.parvomai.bg,  в секция Общински съвет- Наредби 

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от община Първомай-  https://www.parvomai.bg , в секция Общински съвет- 

Наредби; 

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в отдел „Местни 

данъци и такси” в община Първомай - https://www.parvomai.bg ,  в секция „Местни данъци и 

такси” 

Конкурсният етап „Интервю“ ще се проведе на същата дата – 19.09.2022 г. от 13:00 часа в 

Заседателната зала, етаж 2 в сградата на Общинска администрация гр. Първомай с адрес: гр. Първомай, 

ул. „Братя Миладинови-юг” № 50. 

         В изпълнение на чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането 

на конкурса, комисията е длъжна да обяви на интернет страницата на Община Първомай системата за 

определяне на резултатите.  

 

 

   …………/П/………….. 

Председател на конкурсната комисия,  
определена със Заповед РД-15-563 от 07.09.2022 г.  

на Кмета на Община Първомай  

 

Дата: 09.09.2022 г. 
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