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ПРОТОКОЛ №1 

за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН 

АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 

     Днес, 22.06.2020 г. от 10 00 часа в Заседателната зала на Община Рудозем се проведе 

заседание на назначената със заповед № 243/16.06.2020 г. на кмета на община Рудозем 

комисия, в състав: 

 

Председател: инж. Милен Вълчев - секретар на община Рудозем; 

Членове: 1. инж. Юлия Калчева – директор на дирекция „Строителство и 

архитектура”; 

2. Салвет Брахъмов – мл. юрисконсулт и ЗОП; 

3. Арх. Мариана Перфанова- представител на Съюза на архитектите в 

България (САБ); 

4. Арх. Христо Караянков- представител на Камарата на архитектите в 

България (КАБ). 

 

I. При започване на работа, председателят на комисията - г-н Вълчев запозна членовете 

на комисията с изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи, 

определени със заповед № 243/16.06.2020 г. на кмета на община Рудозем за обявяване на 

конкурса, реда, начина и критериите за провеждането му, определени със същата заповед. 

     Съгласно заповедта, изискуемите документи, които кандидатите трябва да представят при 

подаване на заявление за участие в конкурса са: 

1.  Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст). 

2. Автобиография, съдържаща минимум следните данни: лични данни на кандидата, 

средно образование, вид и степен на завършено висше образование, допълнителна 

квалификация, ако е налице такава, професионален опит, компютърни и други 

технически умения, чужди езици. 
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3. Копие от Диплома за завършено висше образование и удостоверение за проектантска 

правоспособност, заверени „вярно с оригинала” от кандидата. 

4. Копия от документи за допълнителна квалификация, заверени „вярно с оригинала” от 

кандидата. 

5. Копия от документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, заверени „вярно с 

оригинала” от кандидата. 

6. Декларация /свободен текст/, че лицето не е осъждано за престъпление от общ 

характер. За декларираните обстоятелства се извършва служебна справка. 

7. Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по образец - приложение към 

настоящата заповед. 

8. Копия от други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – 

по преценка на кандидата. 

 

II. След това комисията установи какви са изискванията към кандидатите, подали 

заявление за участие в конкурса: 

• Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”; 

• Професионална квалификация „Архитект”; 

• Професионален опит - 3 /три/ години; 

• Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия 

стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ; 

• Да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ 

характер; 

• Да отговарят на изискванията на чл.107а, ал.1 от КТ. 

 

III. Като установи какви са необходимите документи и изисквания към кандидатите 

комисията пристъпи към разглеждане на подадените заявления за участие в конкурса. 

В деловодството на Община Рудозем за периода от 15.05.2020 г. - обявен като начало за 

подаване на документи до 15.06.2020 г. - крайния срок, е подадено 1 /едно/ заявление, както 

следва: 

Вх. № Р-2481/12.06.2020 г. от арх. Шебан Билянов. 



 

 

За по-голяма прегледност и яснота, комисията реши да използва следната помощна 

таблица: Таблица за отбелязване за всеки един кандидат дали е приложил необходимите 

документи и дали отговаря на определените изисквания. 

Кандидат арх. Шебан Билянов 
/име , фамилия/ 

Необходими документи 
Заявление за участие в конкурса до кмета на община 
Рудозем - свободен текст 

да  

Автобиография, съдържаща минимум следните данни: 
лични данни на кандидата, средно образование, вид и 
степен на завършено виеше образование, 
допълнителна квалификация, ако е налице такава, 
професионален опит, компютърни и други технически 
умения, чужди езици 

да  

Диплома за завършено висше образование и 
удостоверение за проектантска правоспособност, 
заверени за вярност с оригинала от кандидата 

да  

Документи за допълнителна квалификация, заверени 
за вярност с оригинала от кандидата 

да  

Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, 
заверени за вярност с оригинала от кандидата 

да  

Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по 
образец 

да  

Други документи, удостоверяващи изискванията за 

заемане на длъжността - по преценка на кандидата 

не  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
Кандидатът притежава висше образование с 
минимална образователно-квалификационна степен 
„Магистър”; Професионална квалификация  
“Архитект”. 
 
 

да  

Кандидатът притежава придобита пълна проектантска 
правоспособност или да притежава необходимия стаж 
за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ 

да  

Кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление 
от общ характер 

да  

Кандидатът притежава професионален опит- 3 г. да  

Кандидатът отговаря на на изискванията на чл.107а, 
ал.1 от КТ. 

да    



 

 

     Комисията счита, че подадените от арх. Шебан Билянов документи съответстват на 

изискванията за заемане на длъжнастта „Главен архитект” на Община Рудозем, поставени от 

кмета на община Рудозем в заповед № 202/12.05.2020 г. за обявяване на конкурса. 

IV. При така установените факти и обстоятелства, комисията  

 

РЕШИ: 

 

1. Допуска до втори етап на конкурса следните кандидати: 

Арх. Шебан Хилмиев Билянов 

 

2. Недопуснати кандидати до участие във втори етап на конкурса-няма 

 

V.  С допуснатия кандидат комисията ще проведе втори етап на конкурса на 01.07.2020 г. 

в сгарадата на Община Рудозем, гр.Рудозем, бул. „България” № 15, стая №10, от 10:00 часа. 

 

VI. Конкурсната комисия писмено ще уведоми кандидата за взетите решения, за датата, 

часът на започване и мястото за провеждане на втори етап на конкурса. 

 

При вземане на решенията не се получиха разногласия и особени мнения. 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

                                       (П) 

Председател: …………………… 

                    /инж. Милен Вълчев/ 

 (П) 

1. инж.Юлия Калчева:…………………… 

 

   (П) 

2. Салвет Брахъмов:…………………….. 

 

                                                            (П) 

3. Арх. Мариана Перфанова:………………… 

 

 

 (П) 

4. Арх. Христо Караянков:………………….. 


