
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 
ОБЯВЯВА  КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ” 

 
 І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на 

длъжността: 
Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”; 
Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, 

строителство и геодезия“; 
Специалност „Архитектура“ 
Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за 

придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ 
Предимство – професионален опит в общинска администрация  
Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което не 

отговаря на изискванията на чл.107 а от Кодекса на труда.   
ІІ. Информация за длъжността: 
Главният архитект  ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, 

проектиране и строителството на територията на общината.  
Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на 

територията. 
ІІІ. Провеждане на конкурса (в рамките на един ден): 
Разглеждане на постъпилите документи от комисия. 
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. 
ІV.Размер на основната месечна заплата: от 510 до 1550 лева 
V. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: 
1. Заявление за участие в конкурса 
2. 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 лишено по съответен 
ред от правото да заема определена длъжност. 

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /заверено от кандидата/ 
4. Копие от документ за придобита пълна проектантска правоспособност или необходими стаж за 

придобиването и. 
5. Европейски формат на автобиография 
6. Други документи удостоверяващи опита и квалификацията, по преценка на кандидата. 
Образци на заявление и декларация за участие в конкурса могат да се изтеглят от сайта на Общината - 

www.zavet-bg.com , секция „Свободни длъжности“ 
VІ. Място и срок за подаване на документи: 
Документите за участие в конкурса се предоставят лично от кандидатите или от техни упълномощени 

представители в срок до 17.00 часа на 01.10.2018  г. вкл. на адрес: гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19, етаж 1, 
Център за информация и услуги на граждани, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, телефони за 
контакт: 08442 2020 

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с 
конкурса – електронната страница на Община Завет (www.zavet-bg.com), секция „Свободни длъжности“ 

 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на община 
 
 
 


