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ОБЯВЛЕНИЕ 

за провеждане на конкурс за назначаване на 

главен инженер на община Костенец 

Община Костенец, гр.Костенец, ул."Иван Вазов"№2, на основание чл. 10 а, ал. 
2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 
провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-04 -352 / 21.08.2019 
г. на Кмета на община Костенец обявява конкурс за назначаване на главен инженер на 
община Костенец при следните условия: 

1. Конкурсът се обявява за длъжността главен инженер на Община Костенец,
длъжностно ниво по КДА - експертно ниво 4. 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за
заемане на длъжността: 

• Висше образование - професионално направление -,,Промишлено и 
гражданско строителство" ,,Геодезия","Строителство на сгради и 
съоръжения", ,,В и К", ,,Транспортно строителство" 

• Изискана минимална степен за завършено образование бакалавър/ 
строителен инженер

• Минимален професионален опит -три години / устройство на територията,
строителство, управление на проекти свързани със строителство/

• Минимален ранг за длъжността - IV младши;
• Да притежават добра аналитична компетентност и професионална

компетентност, комуникативна компетентност, ориентация към резултати и
умение за работа в екип; фокус към клиента, компетентност за преговори и
убеждаване

• Компютърна грамотност - работа със специфични софтуерни продукти за
текстообработка и ел. таблици, работа със специализирани софтуерни
продукти, работа с офис техника

• Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е
реабилитиран и да не са лишени по съдебен ред от право да заемат
съответната длъжност;

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин: 

• тест;
• провеждане на интервю с кандидатите;
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
• Заявление за участие в конкурса за Държавен служител по образец, съгласно

чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни
служители;

• Автобиография



• 

• Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под 
запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е 
лишен по съответният ред от правото да заема определена длъжност; 

• Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен,
допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит;

• Свидетелство за съдимост;
• Копие от документ за самоличност;
• Медицинско свидетелство;
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 26.08.2019 г. до

05.09.2019 г. до 17.30 часа в Центъра за услуги на гражданите, Общинска администрация 
Костенец, на адрес: гр.Костенец, ул."Иван Вазов" №2, ет.1, лично от кандидатите или от 
техни упълномощени представители. 

Обявлението за конкурса е публикувано във вестник "България днес" на 26.08.2019 
г. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на
информационното табло в Центъра за услуги на гражданите, Общинска администрация 
Костенец, ул. "Иван Вазов" №2, както и до Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за 
администрацията. 

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна
характеристика: 

Главният инженер на общината одобрява проекти по ПБЗ, съгл. чл. 156 б, ал.1 т.2 и 
ал.3 от ЗУТ; осъществява инвестиционна дейност и упражнява инвеститорски контрол; 
осъществява ръководство, координация и контрол за строителство на общински обекти на 
територията на общината; подготвя технико-икономическо задание (ТИЗ) и 
конкурсни(тръжни) документи за избор на изпълнител за проектантски или строителни 
работи; технически задания за проектиране, техническа документация за кандидатстване и 
финансиране на обекти по различни програми и донорски фондове; създава досиета на 
строителните обекти и след приключване ги архивира; дейности свързани с разкопаване на 
улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства - координация с главен 
архитект по издадени разрешения за строеж, контрол за направени съобщения при 
необходимост неза ав ействия и действително състояние, координация с главния 

за внесени деп ити и обособяване в сметка, с оглед ползване по 

длъжността: 

МПавлова 
� Директор на дирекция АЛО 
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