ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за устройството на територията, чл. 89 и чл. 91 от
Кодекса на труда, чл. 7, ал.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията, § 1 от Преходни и заключителни разпоредби от
същата и във връзка със заповед № 852/27.08.2018 год.
на кмета на Община Дългопол
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжност: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Вид на правоотношението: трудово правоотношение
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
1.1. образование - висше;
1.2. минимална образователна степен – магистър;
1.3. професионално направление – „Архитектура”, специалност –
„Архитектура”;
1.4. професионален опит – 3 (три) години;
1.5. придобита пълна проектанска правоспособност или необходимия
стаж за придобиването й;
1.6. специфични изисквания, установени с нормативен акт: да отговарят
на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;
1.7. да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления
от общ характер, освен ако са реабилитирани;
1.8. да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определената
длъжност;
1.9. да не са поставени под запрещение.
2. Допълнителни изисквания и квалификации:
2.1. познания в работата на общинска администрация;
2.2. компютърни умения - офис пакет за Windows XP Professional, MS
Office/Word, Excel, Internet, електронна поща и софтуерни програми;
2.3. отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по
устройствено планиране, инвестиционно планиране и строителство; контрол на

дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗМСМА,
ЗУТ и други специализирани законови нормативни актове.
3. Размер на основната заплата, определена за длъжността – минимална
заплата за длъжността по Класификатора за длъжностите в администрацията - 510 лв.
4. Начин на провеждане на конкурса – подбор по документи; решаване на тест
(допуснатите на първи етап кандидати ще решават писмен тест, съдържащ въпроси,
свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на устройство на
територията); интервю (събеседване с допуснатите на втори етап кандидати).
5.Необходими документи, които следва да бъдат представени от
кандидатите за участие в конкурса са:
5.1. заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
5.2. автобиография;
5.3. декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е
пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото
да заема определената длъжност;
5.4. копие от документ за завършено висше образование, придобита
образователно – квалификационна степен;
5.5. копие от документи, доказващи придобита пълна проектанска
правоспособност (за кандидати, които имат пълна проектанска правоспособност);
5.6. копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на такава);
5.7. декларация от кандидата, че е запознат с длъжностната характеристика за
длъжността „Главен архитект” на Община Дългопол, Област Варна;
5.8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите за участие – подават се лично
или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 30 – дневен срок, считано
от датата на публикуване на обявата за конкурса В Административен регистър, до
31.10.2018 г. включително, в деловодството на Община Дългопол на адрес: гр.
Дългопол, Община Дългопол, Област Варна, ул. „Георги Димитров” № 105, всеки
работен ден от 8.00 до 17.00 часа в запечатан плик, върху който са изписани: имената
на кандидата, адрес за кореспонденция, в това число ел. поща и тел. за връзка.
За контакти: Специалист „Човешки ресурси“, тел. за връзка: 0517/ 22185.
7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса - ще се обявяват
на информационното табло в сградата на Информационния център с адрес: с.
Дългопол, община Дългопол, област Варна, ул. „Георги Димитров” № 132 и на
официалната интернет страница на Община Дългопол – www.dalgopol.org .
8.
Кратко
описание
на
длъжността,
съгласно
длъжностната
характеристика: осъществява функции по ръководство, координиране и
контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и
строителството на територията на община Дългопол, и издаване на административни
актове съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройството на
територията.

