СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВИТОША”
1618 гр. София, ул. “Слънце” №2

www.raionvitosha.eu

тел. 028187914, факс 028562960

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители
СО – РАЙОН “ВИТОША”
със седалище и адрес: гр. София, ул. Слънце” № 2
на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповеди № РВТ16-РД-15-173/08.07.2016г., №
РВТ16-РД-15-174/08.07.2016г. и № РВТ16-РД-15-175/08.07.2016г. на Кмета на СО – Район „Витоша”
обявява конкурси за назначаване на държавни служители при следните условия:
І. Конкурсите се обявяват за длъжностите:
1. „Главен експерт ВО” отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика”,
2. „Главен експерт”, отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика” и
3. „Главен експерт – общинска собственост”, отдел „Правно, нормативно обслужване, управление
на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси” на СО – Район „Витоша”
ІІ.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. За длъжността „Главен експерт ВО”, отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт
и логистика”
а/ Минимална степен на завършено образование: висше – бакалавър,
б/ Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
в/ Професионално направление: Икономика, специалност „Маркетинг и реклама“,

„Маркетинг и управление на туристическия бизнес“
г/ Минимален професионален опит: 2 години управленски опит по специалността, или придобит
ранг – ІV м.
д/ Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – компютърни
умения MS Offise /Word, Excel/, Internet, специализиран графичен софтуер, организационна и
комуникационна компетентност, владеене на чужд език.
2. За длъжността „Главен експерт ”, отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и
логистика”
а/ Минимална степен на завършено образование: висше – бакалавър,
б/ Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
в/ Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата,

специалност „Социология“, „Приложна социология“
г/ Минимален професионален опит: 2 години управленски опит по специалността, или придобит
ранг – ІV м.
д/ Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – компютърни
умения MS Offise /Word, Excel/, Internet, специализиран предпечатен софтуер, организационна и
комуникационна компетентност.
3. За длъжността „Главен експерт – общинска собственост”, отдел „Правно, нормативно
обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси”
а/ Минимална степен на завършено образование: висше – бакалавър,
б/ Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
в/ Професионално направление: Икономика, специалност „Икономика”, „Икономика на

недвижимата собственост“
г/ Минимален професионален опит: 2 години управленски опит по специалността, или придобит
ранг – ІV м.
д/ Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – компютърни
умения MS Offise /Word, Excel/, Internet, организационна и комуникационна компетентност.

ІІІ. Начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.
ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за
длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации /при наличие на такива/.
V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез
пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на
адрес СО-Район “Витоша”– гр.София, кв.Павлово, ул. “Слънце” № 2, ет.2, стая № 24, от 9.30 до 16.30
часа. Телефон за информация: 02/818 79 24.
VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло
във фоайето на СО-Район “Витоша” - гр. София, ул. “Слънце” № 2.
VІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдените длъжностна характеристики:
1. За длъжността „Главен експерт ВО“ , отдел „Образование, социални дейности, култура,
спорт и логистика” - Осигурява актуална публичност на действията на Районна администрация –
Район „Витоша” . Изготвя прес-съобщения и работи върху подготовка на публични изяви на Кмета
на Района. Поддържа информация в интернет-страницата на Район „Витоша”. Координира
дейността си с Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” на Столична
Община.Осъществява дейности за подготовката и изпълнението на програми и проекти,
финансирани от национални и международни структури.
2. За длъжността „Главен експерт“ , отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и
логистика” – Организира, координира и контролира осъществяването на политиката на общината
в процесите на образователните и социалните дейности. Извършва дейности, свързани с прилагане
на конкретните нормативни разпоредби в Закона за административното обслужване, Закона за
държавния архивен фонд и Закона за защита на личните данни, както и подзаконовите
административни актове към тях.
3. За длъжността „Главен експерт – общинска собственост“, отдел „Правно, нормативно
обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси” Организира, координира и контролира осъществяването на политиката на общината в процеса на
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Подготвя документи за
актуване на имоти - общинска собственост. Изготвя отговори по молби на граждани, фирми и
институции във връзка с уточняване на собствеността.
VІІІ. Размер на основната заплата за заемане на длъжността в законоустановените граници:
1. За длъжността „Главен експерт ВО“ , отдел „ОСДКСЛ“ – не по-малка от 420 лв.
2. За длъжността „Главен експерт“ , отдел „ОСДКСЛ“ – не по-малка от 420 лв.
3. За длъжността „Главен експерт – общинска собственост“ , отдел „ПНОУОССЧР“ –
не по-малка от 420 лв.
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