
 

 

Този проект е финансиран по Програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на 

Европейския Съюз,  договор за безвъзмездна финансова помощ № 824260 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 
ОБЩИНА СМОЛЯН В КАЧЕСТВОТО СИ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „POSITIVE CITY 
EXCHANGE“ - „CITYXCHANGE“ (АБРЕВИАТУРА +CXC) ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ "ХОРИЗОНТ 2020", ПОКАНА 

"ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ" - Цел на проекта е да спомогне за 
установяването на  устойчиви градски екосистеми с нулеви въглеродни емисии и 
утвърждаването на градски райони със стопроцентова възобновяема енергия до 2050 г. 
или така наречените Положителни енергийни райони (Positive Energy Districts – PED). 
 
 

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА  
 
 

Експерт Енергийна ефективност за работа по проект +CityxChange  
 
 
 

1.  Минимални изисквания  за заемане на длъжността: 

1.1 Висше техническо образование: Инженер, архитект или друго с фокус или 
специализация в сферата на енергийна ефективност.  

1.2 Минимум 3 години професионален опит в строителния или енергийния сектор.  

1.3 Отлично ниво на владеене на английски език – минимум С1. 
 

2. Специфични изисквания  за заемане на длъжността: 

2.1 Познания в сферата на: 

-  енергийната ефективност свързани с: конструктивните решения и услуги и използване 
на възобновяеми енергийни източници и политиките и стратегиите за устойчиво 
развитие 

- европейските политики, практики и стандарти в сферата на енергийната ефективност, 
кръговата икономика и  адаптацията към климатичните промени.   

- Добро разбиране за националната и европейска нормативна рамка в областта на 
енергийната ефективност.  

2.2 Свободно използване на Excel, Power Point, Интернет и  интернет-базирани 
приложения, платформи за он-лайн комуникация.   

 

 



 

 

 
 

      3. Допълнителни изисквания: 

3.1 Да е дееспособно лице; 

3.2 Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по 
съдебен ред от правото за заема съответната длъжност.  

3.3 Инициативност, комбинативност, самостоятелност, комуникативност, нагласа за 
работа в екип, желание и възможност за пътуване извън страната.  

    4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Експертът по енергийна ефективност в проекта ще участва в изпълнението на 
дейностите по проект „POSITIVE CITY EXCHANGE“  /+CityxChange/, конкретно в 
дейностите по работен пакет 6.  

Ще участва в разработването на Проучване за осъществимост на интелигентни мерки 
за енергийна ефективност в общински сгради за постигане на положителен енергиен 
баланс на сградите.  

Ще участва в разработването на дългосрочна визия за устойчиво развитие на Община 
Смолян – Смолян 2050.  

Ще участва в дейности по прилагане на иновативни модели за енергиен мониторинг и 
планиране.  

Ще участва в дейности по комуникация с гражданите и организиране на 
информационни кампании, свързани с възможностите на Европейските политики за 
устойчиво развитие и енергийна ефективност.  

Ще участва в дейности по подготовка на проектни предложения за финансиране чрез 
финансови инструменти, фондовете на ЕС и други програми в сферата на енергийната 
ефективност, кръговата икономика, мерки за адаптация към климата и други.   

Ще участва в партньорски срещи, включително извън страната, като представител на 
община Смолян.  

5. Минимален размер на месечното възнаграждение: 1 900 лв.   

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „POSITIVE CITY 
EXCHANGE“ - „CITYXCHANGE“, финансиран по Програмата за научни изследвания и 
иновации Хоризонт 2020 на Европейския Съюз,  договор за безвъзмездна финансова 
помощ № 824260.  

6. Срок на договора - до м. Октомври 2023 г. 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, от Кодекса 
на труда.  

I. Начин за провеждане на подбора: 

•  1 - ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на 
представените документи с обявените изисквания, в 5 (пет) дневен срок от 
изтичане срока на обявлението.  

Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и 
дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на 
длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички 
необходими документи. 



 

 

 
 

• 2 - ри етап: Интервю - в 10 (десет) дневен срок след проверката на 
съответствията на представените документи. 

 

ІІ. Документи за участие в конкурсната процедура: 

Кандидатите за участие в подбора представят  следните документи: 

• Заявление за кандидатстване по образец; 

• Професионална автобиография по образец; 

• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 
допълнителни квалификации; 

• Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния 
опит; 

• Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – 
ако е приложимо; 

•  Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено 
престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да 
заема съответната длъжност по образец. 

• Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец. 

 

Всички образци на документите за участие в процедурата по подбор са достъпни на 
интернет страницата на Община Смолян, на адрес:  www.smolyan.bg  

 

ІII. Място и срок за подаване на документи за участие: 

Документи за участие в подбора се подават в срок до 18.06.2021 г., 17,00 часа в 
Деловодството на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12 
лично от кандидатите, по куриер или от техни упълномощени представители. 

 

Списъците и всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на 
Информационното табло в центъра за административно обслужване на граждани в 
сградата на Общинска администрация Смолян и на електронната страница на Община 
Смолян – www.smolyan.bg .  

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

http://www.smolyan.bg/
http://www.smolyan.bg/

