ОБЩИНА ТРЯВНА
На основание чл.14 от НПКДС и Заповед №152/15.04.2013г. на кмета на община Трявна
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността «Главен архитект» в дирекция «ТСУ» на Община Трявна.
Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява
инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж
съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми съоражения и
рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др.
Ръководи, контролира и организира работата на служителите в областта на териториалното
устройство, ръководи ОЕСУТ .
1.Минимални и специфични изисквания,предвидени в нормативни актове за заемане на
длъжността:
Изисквана минимална степен на завършено образование -Магистър
Години професионалин опит- 3 години
или
минимален ранг- IV младши
Професионална квалификация -Архитект
Специфични изисквания за заемане на длъжността установени с нормативен акт:
Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й.
Нормативен акт, в който се установени специфичните изисквания:
Чл. 5, ал. 2 от ЗУТ.
2.Допълнителни умения, и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
компютърни умения;
комуникационна компетентност;
умения за работа в екип
3. Размер на заплатата определена за длъжността : 800 лв.
4. Брой работни места :1
5.Начин на провеждане на конкурса:
Конкурса за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
5.1 Решаване на тест;
5.2 Интервю
6. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи :
Писменно заявление за участие в конкурса съгласно приложение №2 към чл. 17,ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
Към заявлението се прилагат:
-Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под
запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода и не е лишен по съоветен ред от правото да заема определена длъжност (по
образец);
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност(при наличие на такива);
Копия от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит или
придобития ранг като държавен служител(при наличие на такъв);

Копие от удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност, издадено от
Камара на архитектите в България (в случай че кандидата притежава такава);
Автобиография;
7.Дата на публикуване на обявата 17.04.2013 год.
8. Масто и срок за подаване на документите за участие :
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 29.04.2013 год., на
адрес: гр. Трявна, ул. „ Ангел Кънчев” №21, ет. І-ви, стая 102 на община Трявна лично от
всеки кандидат или от писменно упълномощен представител, като за изискваните копия се
представят и оригиналите за сверка.
9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви и
съобщения на първи етаж в сградата на община Трявна и на сайта на общината www.obtryavna.org.
10.На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за
конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до в-к „ 100 вести”, сайта на
община Трявна - www.obtryavna.org и до Регистъра съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за
администрацията .
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Кмет на община Трявна

