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                                                             “СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД 
МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ 
РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
набира кандидати за длъжността 

 
„МЕНИДЖЪР ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“ 

  

Кратко описание на длъжността: 
Реализиране на инвестиционни проекти в областта на строителството на територията на Научно-технологичния парк в целия им 
обхват – предпроектни проучвания, проектиране и изпълнение до въвеждане в експлоатация. Пълно експертно и управленско 
обезпечаване на процесите включително изготвяне на техническа документация, подготовка на покани и поръчки за избор на 
изпълнител, водене на преговори, управление на екип за постигане целите на проекта, организиране на срещи и др.. 
 

Основни задължения: 
− Управлява цялостно процеса по реализиране на инвестиционни проекти до постигане целите на дружеството с 

необходимото качество и срок; 
− Съдейства за изясняване на нуждата от иницииране на конкретен проект. Извършва предварителни анализи, изчисления, 

бюджети, експертизи; 
− Подготвя техническа документация за провеждане на процедура по избор на изпълнител/проектант за нуждите на проекта; 
− Управлява процеса на проектиране до постигането на нуждите на проекта с необходимото качество и срок; 
− Планира, контролира и координира изпълнението на дейности, услуги и СМР за проектиране и строителство, осигурява и 

проверява съответната документация освидетелстваща изпълнението на възложените работи. Следи качеството на 
извършваните СМР, за спазване на строителните технологии и качеството на влаганите материали; 

− Води регулярни оперативни срещи между участниците във фазите на проектиране и строителство за решаване на 
технически въпроси  

− Осъществяване на контрол върху графиците на изпълнение, изясняване на процедурни стъпки, съдържание и коректност на  
КС и КСС, проектна и строителна документация и др. 

Изисквания: 
− Висше образование в областта на технически науки, магистър, 5 г.стаж; 
− Професионален опит: минимум 5 години стаж в областта на управление на инвестиционни проекти в строителството в 

целия обхват на проекта - предпроектни проучвания, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация; 
− Отлично познаване на ЗУТ и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството.  
− Отлични технически познания в областта на Архитектура, Строителни конструкции, ОВК, ВиК, Електро, Слаботокови 

системи и инсталации. Отлични възможности за разчитане на техническа документация вкл. чертежи, спецификации, 
технически задания и технически предложения и т.н. 

− Комуникационни умения; 
− Английски език ниво В 2 по европейска езикова рамка; 
− Компютърна грамотност: MS Office, AutoCAD, MS Project и др. 

Необходими документи за кандидатстване:  

− Автобиография; 
− Мотивационно писмо; 
− Копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати и референции доказващи опит и покриване на 

изискванията за настоящата позиция. 

„София Тех Парк“ АД предлага: 
− Работа на трудов договор и конкурентно възнаграждение; 
− Възможност за кариерно развитие, израстване в професионален план и работа по иновативни инфраструктурни проекти; 
− Работа в млад и амбициозен екип;  
− Светло и просторно пространство в добра работна среда. 
Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен 
комплекс; 
E-mail: office@sofiatech.bg; 
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2020 
За повече информация: Преспа Георгиева, Офис мениджър, 0889 900 603. 
 

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати. 
Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679. 
 


