
 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  

         За назначаване на служители на трудов договор  в отдел „Строителство и 

инфраструктура”, Общинска администрация -  Перник – гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 

№ 1А, на следната длъжност: 

1. Младши експерт  - електро инженер/ eл. техник – 1 бр. 

І. Кратко описание на длъжността: 

    1. Младши експерт – електро инженер/ел. техник 

 - организира, съгласува и контролира дейността на всички фирми и организации,  имащи 

отношение към електромонтажни и ремонтни работи, както и улично и алейно 

осветление, сфетофарни  уредби и др. на територията на община Перник; 

 -  отговаря за проучването, проектирането и съгласуването на проекти, свързани със  

строителството и ремонта на строежите в част „Електро”; 

 -  подготвя становища по проблеми в съответната област и др. 

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за 

заемане на длъжността: 

     1. Младши експерт  - електро инженер/ел. техник  

Образование :  Висше или Средно; специалност – Електро инженер/Инженерно-

техническа специалност/ Ел. техник 

ІІІ. Стартов размер на основна работна заплата: 700 / седемстотин/ лв. 

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.  

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:  

1. Писмено заявление за кандидатстване. 

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност, и допълнителни 

квалификации; 

3. Автобиография (европейски формат) 
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VІ. Място и срок за подаване на документи :  

Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник  в срок до: 31.07.2017 г. 

/включително/  на адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ 1А - Общинска администрация - 

Перник, отдел „УЧРД” /Деловодство/, в работни дни от 08.45 ч. до 16.30 ч. 

За информация:  информационно табло в сградата  и  сайта на Общинска администрация – 

Перник  / www. pernik.bg/. 

 

 

Кмет: 

      /В. Церовска/ 

 

  

 


