
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ 

София - 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В 

централа 02/955-44-62; тел. 02/855-61-61; факс 02/955-95-68 

 
 

 

 СО- район „Овча купел“ 

Търси да назначи Старши експерт „Образование и култура“ в отдел 

„Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и 

програми“ 
 

І. Изисквания към кандидатите: 

1. Висше образование- бакалавър; 

2. Професионален опит- минимум 1 /една/ година; 

3. Област на завършено образование: социални, стопански и правни науки. 

 

ІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно Длъжностната характеристика: 

Осигурява и контролира задължителното училищно обучение на децата от 5 до 16 

годишна възраст. Подготвя предложения за осигуряване на средства за издръжка и 

изграждане, обзавеждане и аварийни ремонти на общинските училища и детски градини. 

Анализира и разработва предложения, свързани с управление на предучилищната 

подготовка и среденото образование и оптимизиране на учебната база в общинсиките 

детски заведения и училища. Осъществява методическото ръководство на директорите на 

учебни заведения в областта на образованието. Разработва стратегия за развитие на район 

„Овча купел“ по направление Култура и организира реализирането й. Изготвя годишен 

културен календар на район „Овча купел“. Разработва апликационни фороми за културни 

събития на районно ниво и осигуряване на съфинансиране от Столична община. 

Организира и провежда културни събития на районно ниво самостоятелно и в 

партньорство с читалищата. Обобщава и публикува информация за възможностите за 

летен културен отдих и занимания на деца и младежи. Проучва, анализира и изготвя 

експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни 

области. Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата. 

Съгласува планове за дейността на читалищата и приема отчети за дейността им. 

Координира и популяризира дейността на събития от Културния календар на Столична 

община. 

 

ІІІ. Указания към кандидатите: 

1. Необходими документи  за кандидатстване: 

       -Автобиография ( CV ); 

       -Документ за завършено образование – копие; 

       -Документи,  доказващи трудов стаж – копие. 

 

2. Документите за кандидатсване се подават в сградата на СО-район „Овча купел“, 

бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В, І етаж – Деловодство -  работно време от 08: 30 ч. до 

17:00 ч. до 19.08.2022 г. включително.    

 

3. Основна месечна заплата:  не по-малко от 710 лв. 

 

4. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. 

 

03.08.2022 г. 

София 


