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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с Допълнително
споразумение №1 към административен договор за безвъзмездна финансова помощ по
Проект „BG16M1OP002-5.003 «Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух»
по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и Заповед №3981/14.11.2022 г..на Кмета на Община
Горна Оряховица

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА
СЛЕДНИТЕ ДЪЛЖНОСТИ:
1. Ръководител
Място на работа – Община Горна Оряховица
Характер на работа – Осъществява цялостното ръководство и следи за правилното
изпълнение на проекта.
Изисквания за длъжността:
Образование – висше;
Минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
Област на висше образование - „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки,
математика и информатика“ или „Технически науки“, съгласно Класификатор на областите на
висше образование и професионалните направления, приет с ПМС №125/2002 или
еквивалентно.
Специфичен професионален опит - участник декларира в ЕЕДОП опит на ръководна позиция
(ръководител или еквивалент) в подготовката и/или изпълнението и/или управлението на поне
един проект/програма в областта на околната среда, без значение от източника на финансиране
2. Координатор
Място на работа – Община Горна Оряховица
Характер на работа – Подпомага ръководителя на проекта и координира действията по
изпълнението на всички текущи задачи по проекта, изпълнявани от екипа.
Изисквания за длъжността:
Образование – висше;
Минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
Област на висше образование - „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки,
математика и информатика“ или „Технически науки“, съгласно Класификатор на областите на
висше образование и професионалните направления, приет с ПМС №125/2002 или
еквивалентно.
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Специфичен професионален опит - опит в подготовката и/или изпълнението на поне един
проект/програма в областта на околната среда.

3. Експерт мониторинг и докладване
Място на работа – Община Горна Оряховица
Характер на работа – Извършва регулярен мониторинг по време на изпълнението на проекта.
Осъществява контрол при отразяването в междинните и окончателен доклади по проекта, с
оглед на успешното изпълнение, включително неговото отчитане.
Изисквания за длъжността:
Образование – висше;
Минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
Област на висше образование - „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки,
математика и информатика“ или „Технически науки“, съгласно Класификатор на областите на
висше образование и професионалните направления, приет с ПМС №125/2002 или
еквивалентно.
Специфичен професионален опит - опит в подготовката и/или изпълнението на поне един
проект/програма в областта на околната среда.
4. Експерт качество на атмосферния въздух
Място на работа – Община Горна Оряховица
Характер на работ –Участва при доставките и монтажа на отоплителните устройства в Етап 2.
Изисквания за длъжността:
Образование – висше
Минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
Област на висше образование - „Природни науки, математика и информатика“ или
„Технически науки“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления, приет с ПМС №125/2002 или еквивалентно.
Специфичен професионален опит - опит в подготовката и/или изпълнението на поне един
проект/програма в областта на околната среда.
5. Експерт ОВК – кв.Пролет и кв.Гарата
Място на работа – Община Горна Оряховица
Характер на работа –Контролира дейностите по доставка и монтаж на нови отоплителни
устройства в кв.Пролет и кв.Гарата. Подписва от страна на Община Горна Оряховица приемопредавателните протоколи за предадените стари отоплителни устройства и монтираните нови
отоплителни.
Изисквания за длъжността:
Образование – висше;
Минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
Област на висше образование - „Технически науки“ –машинен инженер ОВК, съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, приет с
ПМС №125/2002 или еквивалентно.
Общ професионален опит - минимум една година професионален опит в областта на
отопление, вентилация, климатизация.
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6. Експерт ОВК – кв.Централна градска част и кв.Калтинец
Място на работа – Община Горна Оряховица
Характер на работа –. Контролира дейностите по доставка и монтаж на нови отоплителни
устройства в кв.ЦГЧ и кв.Калтинец. Подписва от страна на Община Горна Оряховица приемопредавателните протоколи за предадените стари отоплителни устройства и монтираните нови
отоплителни устройства.
Изисквания за длъжността:
Образование – висше;
Минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
Област на висше образование - „Технически науки“ – машинен инженер ОВК, съгласно
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, приет с
ПМС №125/2002 или еквивалентно.
Общ професионален опит - минимум една година професионален опит в областта на
отопление, вентилация, климатизация.
Необходими документи:
-Заявление за участие;
-Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);
-Професионална автобиография;
-Документ за завършено образование (копие);
-Свидетелства, удостоверения и сертификати за придобита квалификация по специалността
(копие)
- Документи, удостоверяващи специфичния и общ професионален опит, съгласно изискванията
за всяка длъжност;
При подаването на документите на всеки кандидат се предоставя копие от
длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Договорите ще се сключват на основание чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.
Основно месечно възнаграждение за всяка длъжност: 1000 лв.
Начин на провеждане на конкурса - по документи и събеседване
Място и срок за подаване на документите
Документите се подават лично или чрез пълномощник до 17,00 ч. на 31-вия ден от публикуване
на обявата в деловодството на Община Горна Оряховица, адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 5 в
„Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.
За справка: отдел „Човешки ресурси“, тел.№ 0618/21687.

инж.Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
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