ОБЯВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Обявява: свободно място за „Инвеститорски контрол“ за териториалния обхват на
Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пазарджик
Основни задължения:
• Да проучи проекта, документацията, работните чертежи, договорите и графиците за
изпълнение на обекта, да следи количествата строително-монтажните работи /СМР/,
качеството на използваните материали, както и съответствието на всички строителни
работи с работния проект, с количествено-стойностна сметка /КСС/ и със Закона за
устройство на територията /ЗУТ/. При установяване на технически неточности, настъпили
промени в проекта по време на строителство и възникнали непредвидени СМР да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
• Уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставени актове и протоколи по реда на Наредба №
3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
• Да контролира точността на изпълнение на строително-монтажните работи съгласно
одобрените проекти и при промяна да даде становище дали това е целесъобразно или не.
• Да следи количествата извършени СМР или дейности, описани в протокол на
действително изпълнени СМР или дейности съгласно КСС приложение към договора за
финансиране между ПУДООС и финансираната страна /община, организация и други/. На
база на него и на изготвените от изпълнителя на обекта анализи за единични цени да
получава по едно заверено копие от актовете и протоколите, съгласно Наредба № 3 за
съставяне на актове и протоколи по време на строителство.
• Да участва в комисии на обекта и да подписва констативни протоколи.
• Да изисква от проектанта работни чертежи, детайли и т.н.
• Да участва в комисии и да подписва протоколите с РИОСВ/БД.
• Представя ежемесечен отчет за състоянието на обектите, за извършената работа
одобрен от Директора на съответната РИОСВ/БД.
Изисквания:
• Кандидатите трябва да притежават завършено висше инженерно-строително
образование или средно-професионално образование в областта на водоснабдяване и
канализацията /ВиК/, промишлено и гражданско строителство /ПГС/, строителство на
сгради и съоръжения /ССС/, хидро-техническо строителство /ХТС/, приложна геодезия
/ПГ/, пътно строителство /ПС/ и други с придобита квалификация по строителството и
устройството на територията. Допускат се лица със завършено средно-специално
образование, които имат придобит трудов стаж и професионален опит в същите области
и/или работещи/работили в системата на МОСВ специалисти в същото направление.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете:
• Заявление (свободен текст) за участие до Изпълнителния директор на ПУДООС;
• Декларация за Съгласие за обработване на личните данни (по образец, обявен на
сайта на ПУДООС);

• Автобиография (СV);
• Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи
професионалната квалификация на кандидата;
• Копие на документи, удостоверяващи професионална квалификация;
• Препоръки от предишни работодатели (по желание на кандидата).
Форма на заетост:
Договор за полагане на труд по извънтрудови правоотношения;
Възнаграждение: 650,00 /шестстотин и петдесет/ лева.
Провеждане на подбора се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за
защита на личните данни на ЕС - GDPR.
За обработване на личните данни на кандидатите за работа е необходимо писмено съгласие
от лицата по образец.
http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2018/06/Съгласие-за-обработване-на-лични-данни.pdf
Телефон за контакт: 02/ 940 6659, имейл : v.hristova@pudoos.bg , г-жа Виолета Христова –
Експерт организация на труда, дирекция „АПФО“, Сектор: Правно обслужване при
ПУДООС.

