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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с утвърдено длъжностно щатно разписание на общинска администрация

ОБЯВЯВА ПОДБОР
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В и К
В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО“
І. Главен експерт, с код по КПД 24226041

- 1 бр.

1. Кратко описание на длъжността:
Съгласува част „В и К” на инвестиционни проекти. Извършва проверки и отговори по
жалби, сигнали и др. и дава предложения за решение на визирани проблеми до кмета на
общината, ресорния зам. кмет, директора на дирекция „УТС” и главния архитект на
община Ямбол.
Консултира ресорния зам. кмет и директора на дирекция „УТС” при изготвянето на
годишния бюджет за дейностите в обхвата на задълженията на дирекция „УТС”.
Изготвя експертни становища по част „В и К”.
Изготвя предварителни количествено - стойностни сметки за строителните обекти на
общината по част „В и К”.
Изработва служебно проекти за устройствени планове за общински поземлени имоти
на територията на общината, а за изграждането на обекти общинска собственост - и
инвестиционни проекти, в съответствие с придобитата проектантска правоспособност.
Участва в подготовка на технически спецификации за процедури с предмет
строителство,
упражняване на строителен или авторски надзор и упражняване на
инвеститорски контрол по Закона за обществените поръчки.
Участва в оценителни комисии по Закона за обществените поръчки.
Участва в приемателни комисии.
Участва в заседания на Общинския експертен съвет по устройство на територията и
други специализирани комисии.
Участва в разработването на проекти за финансиране на строителни дейности в
областта на водоснабдяването и канализацията.
Изготвя и поддържа регистър на В и К авариите на територията на община Ямбол и
следи стриктно за възстановяване на настилката след отстраняване на авариите
Изпълнява всички възложени задачи от кмета на общината, ресорният зам. кмет,
директора на дирекция „УТС” и главния архитект на общината.
2. Минимални изисквания за длъжността:
-

Образование – висше, образователно - квалификационна степен „Магистър”.
Област на висше образование - Технически науки.
Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“
Минимален професионален опит – 2 години.

3. Професионален опит – 2 години.

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
Тел: +359 46 681 111, факс: +359 46 662 247
e-mail: obsv@obshtinayambol.org
web: www.yambol.bg

4. Необходими документи за участие в подбора:
-

Заявление за работа
Професионална автобиография
Документ за самоличност /копие/
Документ за завършено образование /копие/
Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /копие/

ІV. Начин на подбора на кандидатите:
1. Разглеждане и проверка на подадените документи от кандидатите за съответствие с
обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Решаване на тест и събеседване.
V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от
15.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 414 ет. 4, в срок до 24.03.2017 г., телефон за връзка 046
68 14 14.

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/Георги Славов/

АК/МБ
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