
 
ОБЩИНА    ВРАЦА 

гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org

 

О Б Я В А 
 
За целите на изпълнение на Проект 58111-65-256 „Интегриран проект за 
водния цикъл на град Враца”  и  Договор за безвъзмездна финансова 
помощ, в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, 
Община Враца търси да назначи  
 
Ръководител на  Звено за изпълнение на проекта (ЗИП). 
 
Информация за проекта:  
Продължителността на проекта е 5 години и включва изпълнение на 
интегрирана инвестиционна програма - рехабилитация на водоснабдителна 
система, рехабилитация на канализационна мрежа, реконструкция на 
пречиствателна станция за отпадни води, подмяна водопровод от 
Среченска бара до гр. Враца. 
 
Описание на длъжността: 
Отговаря за организацията, координацията и контрола на цялостното 
проектно изпълнение от ЗИП – постигане на качествено административно, 
техническо и финансово изпълнение. 
   
 
Минимални Изисквания към кандидатите: 
 Образование: 
 Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър със 
строителна инженерна специалност – ПГС, ХМС, ХТС  
 
Професионален опит: 
Минимум 10 г. професионален опит, от които минимум 3 г. да е заемал 
ръководна длъжност като ръководител екип, отдел, дирекция, фирма или 
друга сходна ръководна длъжност.  
Да е работил като Проджект-мениджър на обекти със стойност на СМР над 
2 мил.лв. 
Допълнителни умения: 
Да владее компютърни технологии –  работа с MS office, Microsoft Project,  
Building manager, Excel, Word; 



   * При липса на документ, компютърната компетентност ще се 
установява  с практически изпит, което следва да се посочи от 
кандидата чрез декларация. Изпитът ще се проведе, ако кандидатът е 
допуснат до събеседване чрез практически изпит. 
                                   
Други 
– да притежава задълбочени познания в: областта на съответния 
инфраструктурен сектор, нормативните актове, действащи в съответния 
инфраструктурен сектор, процедурите и правилата, свързани с приложното 
поле на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”; 
 – да притежава комуникативни умения презентационни умения и умения 
свързани с ръководене на екип; 
– владеенето на чужд език е предимство;  
  
Необходими документи за кандидатстване: 
 - заявление за участие в конкурса; 
 - автобиография  европейски формат; 
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна 
степен;   
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на придобития 
професионален опит; 
 - копие от документ за компютърна грамотност /при наличие на такъв/;  
- копие от документ за владеене на чужд език; 
- копие от документи, доказващи допълнителни квалификации и умения; 
- други по преценка на кандидатите. 
 
Място и срок за подаване на документите:  
Документите ще се приемат в Център за информационно обслужване на 
Община Враца,гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6 в срок до  16 юли 
2010 г., 16.00 ч.  
  
Начин на провеждане на подбора: 
Подборът на кандидатите за длъжността ръководител ще бъде извършен 
на три етапа: 

1. Проверка за наличие на минималните изисквания на база 
представените документи; 

2. Оценка на разработена концепция на тема „Управление на 
интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца”; 

3. Събеседване. 
  
Концепцията следва да се изготви печатно и да се представи на хартиен 
носител, като не следва да надвишава 20 страници. Концепцията като 
минимум следва да включва: 



  
 
• мотивационна обосновка на съвместимостта на кандидата с обявената 
позиция и конкретиката на изискванията към нея; 
 • анализ на естеството на проекта и на ключовите аспекти за успешното 
му изпълнение: изходни предпоставки, дефиниране на ключови 
предположения, възможни рискове и мерки за преодоляването им; 
 • анализ на основните заинтересовани страни, участници в процеса на 
изпълнение на проекта; 
 • стратегия за управление на поверения персонал; ключови очаквания към 
членовете на екипа; дефиниране на основни комуникационни канали; 
 визия за постигане на ефективна екипност и комфорт на работната среда; 
 мотивиране на персонала; 
 • очаквания от заеманата позиция. 
 
Кандидатите, отговарящи на условията за допускане, ще бъдат уведомени 
допълнително за мястото, датата и часа за представяне на концепцията.  
Кандидатите, оценени с минимум 5 по шестобалната система ще бъдат 
допуснати до събеседване по концепцията, за датата на което ще бъдат 
информирани допълнително. 
 
За справки телефони:  092/624 581, вътрешен 288, инж. Петя Аврамова  
 
 
 


