РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Областна администрация на Област София със седалище и адрес: гр. София, ул. „Алабин“ №22
на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата
за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-222/06.11.2017г. на
Областния управител на ОБЛАСТ СОФИЯ обявява конкурс за назначаване на държавен
служител при следните условия:
1. Конкурсът се обявява за
длъжността
“Младши експерт” в дирекция
“Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел “Държавна
собственост” в Областна администрация на Област София – гр. София, ул. “Алабин” № 22.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на
длъжносттa:
Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – проф.
бакалавър;
- минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква;
- Вид правоотношение – служебно. За целта кандидатите следва да отговарят на
условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
- Изисквано образование от работодателя – Висше – Магистър по Право.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
- Решаване на тест;
- Интервю.
Специфични критерии за оценка: Кандидатът трябва да притежава юридическо
образование,
компютърна
грамотност.
Необходимо
е
да
познава
Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Закона за
държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за обезщетяване
на собствениците на одържавени имоти, Закона за собствеността, Закона за
възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и подзаконовите
нормативни актове в съответната област.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурса – по образец
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че
не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ
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характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да
заема определена длъжност.
- Ксерокопия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен магистър по специалност „Право“;
- Ксерокопия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит /ако има/;
- Автобиография;
- Други документи по усмотрение на кандидата относно притежавана
допълнителна квалификация или професионален опит (в случай, че кандидата
притежава такъв).
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 20.11.2017г. на адрес:
гр. София, ул. «Алабин» № 22 лично от кандидата или от негов упълномощен представител.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в Областната
администрация на Област София, ул. “Алабин” № 22 на информационното табло във фоайето
на партера и на интернет страницата на областната администрация на Област София
http://sfoblast.government.bg/
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Да
изпълнява възложените задачи с оглед осигуряване защитата на държавния интерес при
разпореждането с имоти – държавна собственост в рамките на правомощията на областния
управител. Осъществяване на процедури по реституционните закони в съответствие с
действащото законодателство. Областите на дейност са държавна собственост и реституционни
закони.
8. Определени граници (от-до) на заплатата определена за длъжността: от 460лв. до
1100лв.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
/НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ/

Изготвил: Л. Колева – гл. експерт в отдел „РДРП”
Съгласували: Р. Тодорова – главен секретар
Евдокия Радкова – директор на дирекция „АКРРДС“
Маргарита Градева – началник на отдел „ДС”
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