
 

 

 

РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“    

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

 

РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

  

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 13, ал. 1 

и чл. 14, ал. 1 и 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и 

Заповед № РКС16 – РД09-172/05.04.2016 г. на кмета на район „Красно село” 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС: 

 

За длъжността Началник отдел „Регистрация и контрол на търговската 

дейност” в район „Красно село“ – 1 позиция. 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността; 

- образование – висше, степен бакалавър; 

- област на висшето образование - икономика; 

 - минимален професионален опит - 4 /четири/ години, съгласно КДА или 

минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши. 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на 

кандидатите: 

- познания в областта на местното самоуправление и на местната 

администрация; 

 - да познава „Наредбата за реда и условията за извършване на търговската 

дейност на територията на Столична община”; 

 - да познава всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, 

правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация; 

 - Компютърни умения – Word, Excel и специализирани софтуерни програми.  

3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. 

4. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие 

в конкурса: 

  - заявление за участие в конкурс (Приложение № 2) към чл. 17 ал.1 от НПКДС; 

  - декларация по чл. 17 ал. 2, т. 1 от НПКДС; 

  - копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен, 

допълнителни квалификации; 

  - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит. 

 

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Организира, контролира и координира, ръководи и отчита  дейността на отдела. 

  Води търговски регистри, организира проверки в търговски обекти по подадени 

жалби. 

6. Размер на основната заплата за длъжността – не по-малка от 630 лева. 

7. Документи ще се приемат в 10 /десет/-дневен срок от публикуването на обявата 

за конкурса в деловодството на Район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 

124, етаж 1, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. 

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в 

сградата на район „Красно село” на информационното табло, както и на 

електронната страница на район „Красно село” с адрес www.krasnoselo.net 

9. За информация телефон: 02/8951116 – отдел „Правно, информационно 

обслужване и човешки ресурси”. 

http://www.krasnoselo.net/

