
                                    Община Видин                         

Този документ е създаден в рамките на Проект „ Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община 
Видин ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г"., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.” 
 

            

На основание Заповед № РД-02-11-1067/03.10.2019 г. на Кмета на община Видин 

и в съответствие с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ с 

рег. № по ОПОС BG16M1ОР002-5.003-0007-С01 за изпълнение на проект „Подобряване 

на качеството  на атмосферния въздух в Община Видин” по  Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“. 

 

ОБЩИНА ВИДИН ОБЯВЯВА  
Следното работно място по проект „Подобряване на качеството  на атмосферния 

въздух в Община Видин” по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, 

договор № BG16M1ОР002-5.003-0007-С01 

 

І. ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА (ЕУП) ЗА 

ДЛЪЖНОСТ: 

1. Експерт „Отопление, вентилация и климатизация“ – 1 работно място 

1.1. Кратко описание на длъжността: 

 Участие в разработването и провеждането на обществени поръчки за избор на 

изпълнители по проекта; 

 Участие в разработването на технически отчети по проекта; 

 Участие в подготовката на втория етап на проекта; 

 Проверка и контрол на изпълнението на СМР отностно ОВК; 

 Проверки на място и контрол в жилищата, където се подменят отоплителните 

устройства на твърди горива относно ОВК; 

 Участие в периодични срещи за обсъждане на напредъка по изпълнение на проекта и 

разрешаване на възникнали проблеми; 

 Участие в срещи с другите избрани изпълнители в рамките на проекта; 

 Подпомага всички членове на екипа за управление на проекта в рамките на своите 

компетенции; 

 Изготвя месечни отчети за извършената работа по проекта, като ги предоставя на 

Ръководителя на проекта за съгласуване и Ръководителя на Бенефициента или 

упълномощено от него длъжностно лице за приемане. 

1.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността 

- Висше техническо образование, специалност „Топлотехника“ – придобита минимална 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 

- Професионален опит не по-малък от 3 (три) години по специалността. 

 

IІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА: 

Подбор по документи и интервю с допуснатите кандидати. 

Набирането на кандидати за обявената позиция ще се извърши чрез: 

- обява на сайта на община Видин; 

- обява на информационното табло на служебния вход на община Видин; 

- обявяване на свободните работни места в дирекция „Бюро по труда” 
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IІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Писмено заявление за кандидатстване по образец; 

2. Автобиография; 

3. Копие от документ за придобита образователна степен; 

4. Декларация по образец №1; 

5. Декларация по образец №2; 

6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит за 

трудов стаж /трудова книжка или друг документ, удостоверяващ прослужено време/; 

Образци на документите по т. 1, т. 4 и т. 5 са достъпни на сайта на община Видин. 

Същите могат да бъдат получени в община Видин, „Център за информация и 

услуги на гражданите”. 

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Документите се подават лично или чрез пълномощник в община Видин, „Център за 

информация и услуги на гражданите” до 17.00 часа на 09.10.2019 г. 

Списъкът на допуснатите до интервю кандидати и резултатите ще бъдат обявени на 

информационното табло на служебния вход на Общината и публикувани на сайта на 

община Видин на 10.10.2019 г. на следния линк: 

http://vidin.bg/wps/portal/vidin/municipality/municipality-characteristics/citizens-

info/projects/executed-projects/okolna-sreda/performance8 

Интервюто ще се проведе от назначена от Кмета на община Видин комисия в 

заседателната зала на 6-и етаж в община Видин на 11.10.2019 г. от 13.00 часа. 

Интервюто има за цел да установи в каква степен всеки кандидат познава проблемите на 

целевата група и е съпричастен към тях, комуникативните умения и мотивация, 

необходими за изпълнението на длъжността. 

Информация за проекта е достъпна на 

http://vidin.bg/wps/portal/vidin/municipality/municipality-characteristics/citizens-

info/projects/executed-projects/okolna-sreda/performance8 

Окончателните резултати от подбора ще бъдат обявени до 17.00 часа на 14.10.2019 г. 

С одобрения кандидат за длъжността Експерт „Отопление, вентилация и климатизация“ 

ще бъде сключен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от 

Кодекса на труда от 15 октомври 2019 г. до 15 декември 2023г. (до завършване на 

работата на експерта по проекта). 

Документи, подадени след изтичане на посочения срок, не се разглеждат. 

 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН 

ИНЖ. ЦВЕТАН АСЕНОВ                  (п) 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „УТРИ“ 

Съгласно Заповед № РД-02-11-1023/23.09.2019г. 

 на Кмета на община Видин 
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