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ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65
e-mail:straldjainf@yahoo.com





Валидно до: четвъртък, 19.07.2018г., 17:00

                                                   О Б Я В Л Е Н И Е

                                          О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А

                                          Ул. „Хемус” №12  тел. 04761/64-64

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.10А, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ, ЧЛ.13,АЛ.1, ЧЛ. 14, АЛ.1 И АЛ.2  ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ( НПКДСл  ) И ЗАПОВЕД № З-470/05.07.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

                                        ОБЯВЯВА КОНКУРС

                                                 За длъжността:
               Началник на отдел„Териториално – селищно устройство, екология и проекти”, 
специализирана администрация в община Стралджа
 
*Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Образование: висше, образователно – квалификационна степен „бакалавър”.
- Професионален опит за заемане на длъжността – 4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността III младши.

      ▪ Области на висшето образование: инженерни науки в областта на строителството;
      ▪ Професионално направление: Строителство на сгради и съоръжения, Геодезия, Строителство на транспортни съоръжения, Пътно строителство, Хидротехническо строителство, Водоснабдяване и канализация или други еквивалентни специалности;
* Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:
 - Да отговаря на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
* Допълнителни умения и квалификации:
- Компютърна грамотност – MS Office и Internet и специализирани софтуерни програми
организационна и комуникационна компетентност;
компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация и дейността в областта на териториалното и селищното устройство и регионална развитие.



   * Начин за провеждане на конкурса-  съгласно чл.24, т.1 и чл.25, ал.1 от НПКДСл, чрез:
▪  решаване на писмен тест;
▪  интервю.
* Необходимите документи за кандидатстване:   
- Заявление за участие в конкурса приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства:неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.
- документ за самоличност /само за идентификация/.
- подробна автобиография - СV

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник- /с нотариално заверено пълномощно-оригинал/

* Място и срок за подаване на  документите:   
 Община Стралджа – ул. „Хемус” №12 в „Център за услуги и информация” ;
 Краен срок за подаване на документи – в 10 дневен срок от публикуване на обявлението във в.”Сега”, в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на общината – http://www.straldzha.net/ 
На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
        *  Общодостъпно място на което ще се обявяват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
 Информационното табло в „Центъра за услуги и информация”, намиращ се в сградата на Общинска администрация Стралджа, ул.”Хемус”№12  и в официалния сайт на Община Стралджа – в раздел „Кариери”.
 * Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика.
         Организира, ръководи и отговаря за дейността на отдела . Основна цел на длъжността е да осигурява дейностите по планиране, изпълнение на  инвестиционната политика на общината, усвояване и отчитане на капиталовите разходи в областта на строителството, инвестициите и екологията. Осъществява ръководство и контрол на дейностите по: устройство на територията,архитектурно- строителен контрол и незаконно строителство, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, екология, озеленяване и чистота. За работа на отдела се отчита пред ресорния зам.кмет и кмета на общината.

     Минимален размер на основната заплата  определена за длъжността е 510,00лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Орган по назначаването: Атанас Киров, кмет на Община Стралджа





