ЗАПОВЕД

№ РД-10-201

Бургас,08.11.2017 год.
Със заповед РД-10-200/07.11.2017 г. е обявен конкурс за длъжността „Младши експерт” в
отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция „Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Бургас –
1 щатна бройка. Съгласно чл.10а, ал. 2 от Закона за държания служител обявлението за
конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в
специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на
съответната администрация, като обявлението трябва да съдържа всички данни от
заповедта за обявяване на конкурса. Във връзка със задълженията за обявяване на конкурса
се установи, че поради техническа неизправност в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за
администрацията, при обявяването не може да се спази минималния десет дневен срок за
публикуването му.
Ето защо, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.10а, от
Закона за държания служител поради констатирани несъответствия в оповестяването на
обявленията за конкурса
ЗАПОВЯДВАМ:
ОТМЕНЯМ мояЗаповед № РД-10-200/07.11.2017 г. за обявяване на конкурс за длъжността
„Младши експерт” в отдел „Териториално устройство и държавна собственост”, дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна
администрация Бургас, като ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура.
Настоящата заповед да се обявяви в един местен ежедневник, на информационното табло
в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация Бургас и на интернет
страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org и да се отрази в
Административния регистър.
Копие от заповедта да се връчи на следните служители: Милена Кирова – Директор на
дирекция „АПОФУС”, Мария Данданова - Главен специалист, Дария Моновска - Главен
специалист, Елена Иванова – Главен експерт „Връзки с обществеността“ и Мария Славова Специалист „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Валентин Люцканов – Главен
секретар на Областна администрация Бургас.
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Областен управител на област Бургас
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