
 
 
 
 

           
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

Пловдив, 4000, пл, „Стефан Стамболов” №1  тел: (032) 656 738 

 
ОБЯВЛЕНИЕ 

 
 Със заповед № 17 ОА 1133/15.05.2017 г. на Кмета на Община Пловдив е обявен конкурс 
за заемане на длъжността: Началник отдел „Инвестиционни проекти и техническа 
инфраструктура” към дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура” при Общинска администрация, гр. Пловдив. 
 Началник отдел „ИПТИ” участва в провеждането на политиката на община Пловдив по 
отношение одобряване и процедиране на инвестиционните проекти, в степен и обхват, 
определен от действащата нормативна уредба. Извършва проверки по молби на физически и 
юридически лица. Обслужва населението, фирмите и предприятията на територията на община 
Пловдив по отношение на издаване на разрешения за строеж, като изготвя отговори и 
предписания, архивира проектната документация на обектите.  
Размер на основната заплата до 1100,00 лв. 

І. Изисквания за заемане на длъжността:  
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните 
актове: 

 степен на образование – бакалавър 
 професионален опит – 4 години или  
 ранг – III младши                      

2. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз 
основа на компетентностите, които са необходими за ръководни длъжности в 
администрацията: 

 Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол 
на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и 
организационните цели 

 Ориентация към резултати – Постигане на високи резултати в съответствие с 
поставените цели и изисквания 
 Работа в екип – Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на 

обща цел 

 Комуникативна компетентност – Ефективен обмен на информация и ясно 
изразяване в устна и писмена форма 

 Фокус към клиента (вътрешен/външен) – Ефективно удовлетворяване на 
потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и 
дейностите 
 Професионална компетентност – Професионални знания и умения, които са 

необходими за успешно изпълнение на длъжността  
3. Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: 

  Висше образование – транспортно строителство – пътен инженер; 
    Професионален опит в областта на транспортното строителство.  

 



ІІ. Конкурсът ще се проведе по реда на чл. 24, т.1, от Наредбата  за провеждане на 
конкурсите за държавни служители, чрез тест и интервю. 

ІІІ. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно 
чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.  
 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, които се 
изискват за длъжността; 

3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  
/Образец на заявление, декларация и длъжностна характеристика се предоставят на 

кандидатите в отдел „Управление на човешки ресурси”, ет. 3, ст. 47,                                        
пл. „Стефан Стамболов” № 1/ 

ІV. Документите по т. ІІІ се подават лично или чрез пълномощник до 10 /десет/ дни след 
датата на публикуване на обявлението за настоящия конкурс, 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 ще се обявяват в сградата на Община Пловдив, на пл. „Стефан 
Стамболов” № 1, партер, информационното табло в сградата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


