
 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА: 

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  
В  отдел „информационно-обучителни дейности, иновации и международно сътрудничество“ към главна 

дирекция „съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ 

 

I. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за 

заемане на длъжността са: 

 образование – висше, образователна – квалификационна степен – магистър; 

 професионален опит – 4 (четири) години в област, свързана с функциите на 

длъжността или придобит III младши ранг;  

 професионално направление – икономика, животновъдство, растениевъдство/ 

растителна защита 

Допълнителни изисквания, умения и квалификации: 

 Компютърна квалификация – отлични познания за MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, Интернет; 

 Езикова квалификация – много добро владеене на английски/ немски език е 

предимство; 

 Свидетелство за управление на МПС категория „В“ е предимство. 

II. Кратко описание на длъжността:  

 Организиране предоставянето на актуална информация чрез трансфер и приложение 

на научните и практическите достижения в областта на земеделието за повишаване 

на знанията и уменията на земеделските стопани; 

 Подпомагане организирането на обучения на земеделските стопани; 

 Подпомагане отчитането и анализирането на консултантската дейност на НССЗ; 

 Организиране на дейностите на ГД СЗАЛ свързани с международното 

сътрудничество; 

 Организиране на дейностите на ГД СЗАЛ свързани с поддържането на рубриките и 

публикуването на материали на интернет страницата на НССЗ в сферата на 

работата на дирекцията.  

Начин за провеждане:  

 решаване на тест 

 провеждане на интервю 

Допълнителна информация за начина на провеждане: 

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по 

чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се 

ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация  

при постигнати равни крайно резултати от проведената процедура.  
III. Документи:  

 заявление съгласно Приложение № 3 по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС; 

 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС; 

 копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и 

допълнителна квалификация;  

 копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 

IV. Основна заплата –  от 790 лв. 

V. Срок за подаване на документите: всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа от 

07.09.2021 г. до 17.09.2021 г. включително, лично или с пълномощник на адрес: гр. 

София 1331, ул. "Банско шосе" № 7, деловодство. Документите може да се подават по 



електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат 

подписани от кандидата с електронен подпис. Съобщенията и списъците за конкурса се 

публикуват на интернет страницата на НССЗ. 
 

Справки: тел. 02/810 09 73 или 02/810 09 88 или на 

http://iisda.government.bg/ и www.naas.government.bg/ 

 

http://www.naas.government.bg/

