МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЯВЛЕНИЕ
Министерство на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и заповед № ЧР05-238/04.09.2017 г. на ЗА министъра на правосъдието обявява конкурс за
заемане на 1 (една) вакантна бройка за длъжността „Старши експерт
(капитално строителство)“ в затвора в гр. Враца І-ва категория при Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието,
длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в ГДИН,
наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 6, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността „Старши експерт (капитално
строителство)“ в затвора в гр. Враца І-ва категория е свързана с осъществяване
на непосредственото оперативно-стопанско, техническо и административно
ръководство по качествено извършване на строително-монтажни работи –
основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения на затвора. Изготвяне на
предложения за актуализация на инвестиционната програма – поименни
списъци за капиталови разходи и текущи ремонти на поделението. Отговаря за
извършените ремонтни дейности и възникнали аварии по конструкциите на
сградите на територията на затвора.
І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по член 7 от ЗДСл;
2. Минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
3. Минимален професионален опит – 1 (една) година или минимален
ранг - V младши;
ІІ. Професионална област на придобито висше образование:
- Област на висше образование: 5. Технически науки,
професионално направление 5.7 Строителство.
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
1. Писмена разработка по една от следните теми:
- Тема № 1 „Придобиване на дълготрайни материални активи,
отчитане и класифициране по сметки и параграфи“;
- Тема № 2 „Строително-монтажни работи – основни и текущи
ремонти на сгради и съоръжения“;
- Тема № 3 „Количествено-стойностна сметка, нормативни актове и
протоколи за извършване на строително-монтажни работи“.
2. Интервю.
IV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно
Приложение № 2 към член 17, алинея 1 от НПКДС;
2. Декларация по член 17, алинея 2, точка 1 от НПКДС;
3. Копие от документ с приложения за придобита образователноквалификационна степен;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и
областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия на трудова
книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален
документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина,
удостоверения за класиране и пенсия, длъжностни характеристики и др.).
Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните
изисквания;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на
длъжността.
V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в „Човешки ресурси“ на
затвора в гр. Враца І-ва категория, адрес: гр. Враца, ул. „Безименна“ № 3.
VІ. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 –
от 460 (четиристотин и шестдесет) лева до 1350 (хиляда триста и петдесет) лева,
съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация
(НЗСДА).
При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна
месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила
за заплатите на държавните служители по чл. 19, ал. 1, т. 2 от ЗИНЗС в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби.
Копие от обявлението за оповестяване на конкурса, списъците на
допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с
конкурса ще се поставят на таблото за обяви в затвора в гр. Враца І-ва
категория, на адрес: гр. Враца, ул. „Безименна“ № 3 и ще се публикуват на
електронната страница на ГДИН.
Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на затвора в
гр. Враца І-ва категория, адрес: гр. Враца, ул. Безименна № 3 от 03.10.2017
г. до 16.10.2017 г. включително.
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