ОБЩИНА КРИЧИМ
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3,
Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-02-09-51 от 28.01.2020 г. на Кмета на
община Кричим

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
на Община Кричим
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане
на длъжността:
1.1. Степен на завършено образование – магистър;
1.2. Професионална област – архитектура;
1.3. Специфични изисквания, установени с нормативен акт: Съгласно чл.5, ал.2 от
ЗУТ – придобита пълна проектантска правоспособност или необходим стаж за
придобиването ѝ;
1.4. Професионален опит – 3 години.
2. Начин на провеждане на конкурса, както следва:
2.1. Допускане по документи;
2.2. Писмен изпит – тест;
2.3. Интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
3.1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на община Кричим
(свободен текст);
3.2. Професионална автобиография;
3.3. Документи удостоверяващи завършена степен и специалност на висше
образование (копия);
3.4. Документ установяващ придобита пълна проектантска правоспособност или
документ удостоверяващ продължителност на професионалния опит – трудова книжка и/или
друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия);
3.5. Декларация от кандидата, че не е лишен по съдебен ред от правото си да
упражнява професията архитект;
3.6. Документ за компютърна грамотност.
Представените копия следва да се ясни и четливи и да се заверят „ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА” от кандидата.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се представят в едномесечен срок от датата на обявяване на конкурса
(публикуването на обявлението за конкурса), в деловодство - стая № 13 на община Кричим
от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден, лично от кандидатите или
техни упълномощени представители.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят
на информационното табло на Община Кричим, както и на електронната ѝ страница.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в
срок до 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на
допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на
конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Кричим, както и в
електронната ѝ страница.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Цел на длъжността: Да ръководи, координира и контролира дейностите по
устройствено планиране, проектирането и строителството на територията на Община
Кричим и издава административни актове, съобразно правомощията предоставени по ЗУТ.
7.2. Области на дейност: Устройство на територията на Община Кричим.

