
 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
 Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703 _______________  

ОБЯВЛЕНИЕ 

Със заповед № 17 ОА 440/02.03.2017 г. на Кмета на Община Пловдив е обявен конкурс за заемане 

на длъжността: Главен архитект на Община Пловдив. 

Главният архитект - организира разработването и провеждането на стратегията и 

политиката на Община Пловдив, по отношение устройството на територията и плановото й 

обезпечаване, в т.ч. жилищни, обществено-обслужващи и транспортни територии, зони за отдих и 

др., в и извън населеното место; 

Среден размер на основната заплата - 1000 лв. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните 

актове: 

•  степен на образование - магистър; 

•  професионален опит - 4 години 

•  или ранг - III младши 

2.  Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на 

компетентностите, които са необходими за висши държавни длъжности в администрацията: 

•  Стратегическа компетентност - умения за стимулиране на потребностите от разработване и 

реализиране на ясна нова стратегия или промяна в съществуващата; 

•  Лидерска компетентност - умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители да 

излагат идеи и за насърчаване на реализацията им; 

•  Управленска компетентност - умения за определяне на приоритетите, разпределяне и 

ефективно координиране на ресурсите за постигане на целите, умения за контрол на изпълнението на 

задачи; 

•  Ориентация към резултати - умения да създава организация на работата по отношение на 

отговорностите и да определя ясни критерии и срокове за постигане на целите и задачите; 

•  Компетентност за преговори и убеждаване - убедително представяне на позиции и аргументи за 

постигане на съгласие между различни страни; 

•  Работа в екип - Управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на 

обща цел; 

•  Фокус към клиента (външен/вътрешен) - Осъществяване на дейността в съответствие с 

потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите или дейностите; 

3.  Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: 

•  Област на висшето образование - технически науки; 

•  Специалност - архитектура; 

•  Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването 

й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията 

II. Конкурсът да се проведе по реда на чл. 24, т. 3, от Наредбата за провеждане на конкурсите 

за държавни служители, чрез защита на концепция за стратегическо управление на 

тема: „КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ РЕШЕНИЯ 

 



В УСЛОВИЯ НА НЕКОНФЛИКТНОСТ С ЦЕЛИТЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ: 

•  Пловдив и Тютюневия град 

•  Пловдив, Европейска столица на културата 

•  Пловдив, зелен, екологично чист 

•  Пловдив, желан и привлекателен град 

•  Пловдив и прилагане на ОУП 

•  Пловдив, устойчив град - въвеждане на ГИС система. и 

интервю. 

III.  Кандидатите да подадат писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно чл. 

17, ал. 1 от Наредбата, (упоменатия образец и длъжностна характеристика се предоставят на кандидатите 

от отдел „Управление на човешки ресурси”, пл. “Стефан Стамболов “ № 1, ет. 3, ст. 47). 

Към заявлението да приложат: 

1.  Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под 

запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е 

лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

2.  Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 

3.  Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит; 

IV.  Документите по т. III да се подават лично или чрез пълномощник до 10 /десет/ дни след 

датата на публикуване на обявлението за настоящия конкурс /до 15.03.2017 г. включително/, от 9:00 до 

16:30 часа, в отдел „Управление на човешки ресурси”, ет. 3, стая № 47, на пл. „Стефан Стамболов” № 1, гр. 

Пловдив. 

V.  Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във 

връзка с конкурса да се обявяват в сградата на Община Пловдив, на пл. „Стефан Стамболов” № 1, партер, 

информационното табло и на интернет страницата - www.plovdiv.bg. 

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДС, обявлението за настоящия конкурс да се публикува в регистъра 

по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на Община Пловдив - 

www.plovdiv.bg и специализирания сайт за работа www.jobs.bg . 
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