
 

О Б Я В Л Е Н И Е  

Столична община – район „Студентски“ 

На основание чл. 10а от Закона за държания служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

и Заповед № РСТ21-РД09-86/09.04.2021 г. на Кмета на СО – район „Студентски“, 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 

I. За длъжността Главен експерт „Устройство на територията“ в отдел „Устройство 

на територията, кадастър и регулация“ при СО-Район „Студентски“. 

Кратко описание на длъжността: Главният експерт „Устройство на територията“ участва 

в изработването и дава становища, подготвя отговорите на запитвания на органи на 

държавна и местна власт, ведомства, предприятия, физически и юридически лица в рамките 

на дадените му компетенции. Подпомага методически, професионално и административно 

изпълнението на конкретни задачи, поставени за изработване на отдела или на отделни 

служители. Проучва, анализира и периодически информира Главния архитект на района за 

изпълнението на възложените задачи като предлага мерки за усъвършенстване и 

подобряване на работата. Преглежда и дава експертно становище по проекти, когато се 

налага оценка за съответствие по реда на ЗУТ. Подготвя и докладва преписки на 

заседанията на РЕСУТ. Разглежда и подготвя отговори на жалби на граждани и фирми. 

Изчислява размера на таксите, които се събират за извършваните услуги в отдела. Следи 

всички ново излизащи нормативни разпоредби и нареждания на висшестоящите инстанции, 

отнасящи се до работата му. Преглежда документацията за собственост – нормативни 

актове, скици, удостоверения за наследници и др. Обявява устройствените планове на 

заинтересуваните собственици чрез ДВ или чрез Районната администрация.  Комплектова 

строителната документация и я предава в архива на района. Вид правоотношение – 

служебно правоотношение 

II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: да притежава 

диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“; област 

на висшето образование – „Технически науки“; професионално направление – 

„Архитектура, строителство и геодезия“; специалност – „Архитектура“; да има придобита 

пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за 

придобиването й, съгласно чл. 5 ал. 2 от Закона за устройството на територията; 

професионален опит – минимум 2 години, да не е осъждан с влязла в сила присъда за 

умишлени престъпления от общ характер независимо от реабилитацията и да не е лишен от 

право да упражнява професията си, да не е поставен под запрещение. 

 

III. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба 

в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство, 

контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, вкл. Закона за 

устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Закона за устройството и застрояването на Столична община, Закона за териториалното и 

селищно устройство (отм.), Закона за планово изграждане на населените места (отм.) и 

други специализирани нормативни актове; да има добри компютърни умения – MS Office, 

Word, Excel и работа със специализирани софтуерни програми, вкл. специализиран софтуер 

CAD и GIS софтуер. 



 

IV. Начин на провеждане на конкурса: 

Конкурсът ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по представени документи. 

2. Решаване на тест  - допуснатите на първи етап кандидати ще решават писмен тест, 

съдържащ въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на 

устройството на територията. 

3. Интервю – събеседване с допуснатите на втори етап кандидати. 

 

V. Основна работна заплата за длъжността: от 720 до 1800 лева. 

*Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалният опит на 

спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането 

на възнаграждението. 

VI. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за 

участие в конкурса:  

 

Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (по образец); 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност за държавни служители; автобиография; документи за придобита 

образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации и правоспособност, 

ако има такива (копие); документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (копие); документ за придобита пълна проектантска способност, ако 

има такава (копие); документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език, ако 

кандидатът притежава такива (копие); други документи, по преценка на кандидата. 

*Копията на представените документи следва да са ясни и четливи и заверени „Вярно с 

оригинала“ лично от кандидата. При подаване на документите кандидатите следва да 

носят и оригиналите им за сверяване. 

 

VII. Място и срок за подаване на документите. 

Документи за участие в конкурса следва да бъдат представени до 17.00 часа на 19. 04. 2021 

г. на адрес: гр. София, Студентски град, блок № 5, етаж 1, „Център за информация и услуги“, 

лично от кандидатите или от упълномощен техен представител с нотариално заверено 

пълномощно.  

Телефон за контакт: 02/868 33 25 – „Човешки ресурси“. 

VIII.  Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения 

във връзка с конкурса. 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на официалната 

интернет страница на СО – район „Студентски“: www.studentski.bg.   

 

 

 

http://www.studentski.bg/

