
 

               

 
 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 

Столична община – район „Студентски“ 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държания служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и 

чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители и Заповед № РСТ23-РД09-52/15.02.2023 г. на Кмета на СО – район „Студентски“, 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С 

За назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Ландшафтна 

архитектура“ в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена 

система“ при СО-Район „Студентски“. 

 

І.   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: да притежава  
1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“   

2. Минимален професионален опит: 2 години или IV-ти младши ранг;  

ІІ.   Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:  
Кандидатът да познава, ползва и прилага действащата законова и подзаконова нормативна 

уредба, да познава устройството, функциите и дейностите на държавната администрация, на 

местното самоуправление и местната администрация, вкл. Закона за местното управление и 

местната администрация, Закона за устройство на територията, Закон за опазване на околната 

среда, Закон за общинската собственост, наредбите, правилниците и решенията на СОС и 

други специализирани законови и подзаконови нормативни актове, свързани с изпълняваните 

функционални задължения; умения за работа с MS Office, Word, Excel и Internet, ползване на 

специализирани CAD системи за архитектурно и инженерно строително проектиране: 

AutoCAD или други графични софтуерни продукти и автоматизирани системи за графично 

представяне на схеми и планове; владеене на чужди езици. Предимство ще имат кандидати с 

ОКС: магистър по специалност: „Ландшафтна архитектура“. 

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна 

служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на 

Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната 

администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 

 

ІІІ.   Кратко описание на длъжността: 

Дейността на Главен експерт „Ландшафтна архитектура” е свързана основно с изготвянето на 

експертни становища за състоянието на съществуващата растителност, даване на указания за 

засаждане и определяне на местата, вида и размерите на компенсаторната растителност; 

подготвяне на писма и на отговори на запитвания на физически, юридически лица и 

институции, относно опазването на зелените площи и околната среда; изготвяне на експертни 

анализи за състоянието на съществуващата растителност за частни терени и при доказана 

необходимост издаване на разрешителни за премахване, преместване, кастрене на 

растителност в съответствие с действащата нормативна база. Осъществяване на проверки и 

огледи по сигнали и заявления на физически и юридически лица /на място и по документи/. 

Организиране и координиране на строителството, ремонта и изграждането на нови зелени 

площи и на паркоустройствените и благоустройствените мероприятия на територията на 

района, съобразно задълженията, произтичащи от съответната нормативна база и конкретно 

Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. 

Съгласува дейността по опазване на зелената система със Столична община, Столичен 

инспекторат, Дирекция „Зелена система“ и др. органи и институции по компетентност. 
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ІV.   Начин на провеждане на конкурса: 

Конкурсът ще се проведе по следния начин: 

1. Подбор по представени документи. 

2. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно 

администрацията. 

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

 

V.  Основна месечна работна заплата за длъжността: от 780 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. 

 

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

участие в конкурса:  
1. 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); 

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

при мобилност за държавни служители (по образец);  

3. Автобиография  

4. Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни 

квалификации, ако има такива (копие); Ако дипломата на кандидата за придобито в 

Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и 

докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако 

документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в 

регистрите за академично признаване на Националния център за информация и 

документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за 

признаване, като копие на диплома не се прилага. 

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие); 

6. Документи за компютърна грамотност, ползване на специализирани софтуерни 

продукти и за ползване на чужд език, ако кандидатът притежава такива (копие);  

7. Други документи, по преценка на кандидата. 

Място и срок за подаване на документи за участие 
Документи за участие в конкурса следва да бъдат представени до 17.00 часа на 27. 02. 2023г. 

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. Документите по т. 3 може да се подават по електронен път чрез електронна 

поща – rajon@studentski-so.org, като в този случай заявлението за участие в конкурса / 

Приложение №3 / към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност за държавни служители и декларацията по по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители следва да бъдат 

подписани от кандидата с КЕП, издаден на физическо лице. 

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

 

VІІ. 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.   

 

 

ПЕТКО ГОРАНОВ  

Кмет на СО-район „Студентски“ 

mailto:rajon@studentski-so.org
http://www.studentski.bg/
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