
 

ОБЩИНА „РОДОПИ” ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

О Б Я В А 

 

Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за 

длъжността: Младши експерт „Контрол на строителството“  в Отдел 

„Контрол по устройство на територията и строителството“ в 

Дирекция „Специализирана  администрация” 

 
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- степен на образование – професионален бакалавър по … 

- професионален опит – минимум 1 година  

2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Констатира незаконни строежи и строежи с нарушения. 

Изпълнява заповеди за спиране за забрана на ползването, за забрана на достъпа 

до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи. 

Контролира изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с 

особена териториалноустройствена защита. 

Установява други нарушения на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

Присъства при откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво и заверява Протокол образец № 2 на основание чл. 157, ал. 2 от ЗУТ 

Извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването и 

заверява Констативен акт приложение № 3. 

Създава и поддържа регистър на издадените наказателни постановления и на 

влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, актове за незаконно 

строителство. 

Подготвя актове за узаконяване и актове за възстановяване на строителни книжа. 

3.   Допълнителни изисквания, умения и квалификации, носещи предимство на 

кандидатите: 

- завършено образование в УАСГ – София, ВСУ „Л. Каравелов“ – София, ВСУ 

„Черноризец Храбър“ – Варна; 

- регистрация в КИИП за ограничена или пълна проектантска правоспособност;  

- отлична компютърна грамотност и работа с офис продуктите на Microsoft; 

- познания по АUTOCAD и  МCАD; 

- работа с офис-техника. 

4.  Конкурсът ще се проведе по документи и интервю. 

5. В срок до 19.08.2016 г.  кандидатите да представят в деловодството на 

Община „Родопи” – Пловдив, ул.Софр.Врачански, 1 А  следните документи: 

 - заявление  за участие в конкурса, към което се прилагат: 

- автобиография; 

- копие от диплом за завършено образование; 

- копие на документ, удостоверяващ  трудов стаж; 

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на електронната страница на 

общината www.rodopi-bg.org.. 


