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РАЙОН АСПАРУХОВО – ОБЩИНА ВАРНА 

УЛ. „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ №2, ТЕЛ: 052/ 370010 

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/ и чл. 14, ал.1 и 

ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители /НПКПМДСл/ 

и Заповед №72/09.06.2020г. за обявяване на конкурс за длъжността Директор на 

дирекция „Устройство на територията“ в район „Аспарухово“ 

 

 

ОБЯВЯВА 

 

 Конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Устройство на 
територията“ в Район „Аспарухово”, Община Варна. 

 

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 
длъжността: 
 
1.1. Образователна степен - магистър 

1.2. Професионален опит – 4 /четири/ години 

1.3. Професионална област – Архитектура   
                                                                                                                                                              
1.4. Ранг -  III  младши 

1.5. Длъжностно ниво – 6 /шест/ 

1.6. Служебно правоотношение 

1.7. Наименование на длъжностното ниво по КДА – Ръководно ниво 6 Б 

1.8. Минимална основна заплата за заемане на длъжност –  680 лева 

 
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: 

2.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове при 
изпълнение на задачите в рамките на тази длъжност 

2.2. Способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на 
изпълнението на поставени задачи 

2.3. Познаване целите на администрацията 
2.4. Компютърни умения  

 
 

3. Необходими компетентности: 

3.1  Управленска компетентност  

3.2. Работа в екип  

3.3.Комуникативна компетентност 

3.4.Ориентация към резултати 
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3.5.Фокус към клиента (вътрешен/външен) 

3.6 Професионална компетентност 

3.7. Дигитална компетентност  

 
 

4. Кратко описание на заеманата длъжност 
 
Следи промените в законодателството (национално/местно), касаещи дейността на 

дирекцията. Разпределя, ръководи и контролира работата на служителите в 
дирекцията. Координира взаимодействието на служителите от дирекцията с други 
служители от администрацията при изпълнение на общи задачи. Организира 
изготвянето на годишна програма за развитието на инженерната инфраструктура. 
Подготвя доклади за дейността на дирекцията. 
 
5. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и последващо интервю 

Конкурсната процедура осигурява равен достъп на кандидатите до заемане на 

длъжността без ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, 

религия, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено 

състояние или наличие на увреждане. 

6. За участие в конкурсната процедура се подава заявление / Приложение №3, към чл. 

17, ал.2 от НПКПMДСл/, придружено от следните документи: 

6.1 Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е 

пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност. 

6.2 Копие от документите за придобитата образователно – квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. 

6.3 Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит. 

6.4 Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността. 

7. Документите следва да бъдат представени в район „Аспарухово“, ул. „Народни 

будители“ №2, етаж 1, Център за административно обслужване, в срок от 10 /десет/ дни 

от обявяване на конкурсната процедура в Административния регистър, на интернет 

страницата на Район „Аспарухово“ и в портал за търсене на работа. 

8. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в срок 

от 10 /десет/ дни от публикуване на обявлението за конкурса – до 17:00 часа, в Район 

„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2, ет. 1, Център за административно 

обслужване.  

9. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата и часа за 

провеждане на конкурса ще бъдат обявени в 7-дневен срок на интернет страницата на 

Район „Аспарухово“. 

 


