
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  з е м е д е л и е т о  

 Н а ц и о н а л н а  сл у жб а  з а  съ в ет и  в  з ем ед ел и ет о  
 

 

Приложение №1 към Заповед № РД-08/03-519/05.09.2022 г. 

 

НАЦИОНАЛНА  СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
гр. София 1331, ул. „Банско шосе” № 7, Тел: (+3592) 810 09 88 

 

На основание Заповед № РД-08/03-518/05.09.2022 г. на изпълнителния директор на 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и във връзка с § 3 и § 4 от преходните 

и заключителни разпоредби на Постановление № 185 на Министерския съвет от 30 юни 

2011г. (ПМС №185) (обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011 г.)  

 

О Б Я В Я В А: 

процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване в Национална служба за съвети в 

земеделието (НССЗ) на експерти по ПМС №185 във връзка с изпълнението на дейности 

по одобрено проектно предложение по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски 

услуги" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по 

заместване в стопанството" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

2014 -2020 година 

за следните длъжности: 

 

I. Главен / старши / младши експерт в Мобилен общински офис (МОО) към 

дирекция МОО на НССЗ – 4 броя, както следва: 

- Главен / старши / младши експерт в МОО на НССЗ със седалище в гр. Пирдоп, обл. София-

обл. – общо 2 бр.; 

- Главен / старши / младши експерт в МОО на НССЗ със седалище в гр. Долна баня, обл. 

София-обл. – общо 2 бр.; 

 

I.1. Териториален обхват на дейността на длъжностите по т. I: 

№ 

Главен / старши / младши 

експерт в МОО на НССЗ 

със седалище в гр. 

Териториален обхват на дейността 

  Област Общини 

1 Пирдоп София-област 
Златица, Пирдоп, Копривщица, 

Мирково, Чавдар, Челопеч  и Антон 

2 Долна баня София-област 
Самоков, Костенец, Долна баня и 

Ихтиман  

 

I.2. Област на дейност:  

- Прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. в т.ч. 

изпълнение на проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за 

съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за 

консултантски услуги“ по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги" от мярка 2 

"Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанството" от 

ПРСР 2014-2020 г. 
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I.3. Описание на длъжностите по т. I: 

А. За всички видове длъжности:  

-  Предоставя съвети и консултации в областта на земеделието и прилагането на Общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз в Република България, в т.ч. за разясняване 

на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените проектни предложения по ПРСР 

2014 - 2020 г.; 

- Извършва посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за 

кандидатстване по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства и по други 

мерки от ПРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. предоставянето по време на посещенията и на 

консултациите по т. 5.1; 

- Участва в провеждане на  изнесени приемни в населени места, попадащи в обхвата на 

съответния МОО; 

- Участва в организирането и провеждането на  информационни събития в различни 

населени места, свързани с дейността на съответния МОО към НССЗ и попадащи в неговия 

обхват; 

- Участва в изготвянето и разпространяването на информационни материали, свързани с 

дейността на съответния МОО към НССЗ; 

- Попълва съответните регистри за дейностите на НССЗ по подмярка 2.2. от мярка 2 от ПРСР 

2014 – 2020 г. в териториалния обхват на МОО; 

- Въвежда в информационната система на НССЗ изискваните данни и информация за 

консултираните лица, проведените консултации, посещенията на място и другите заложени 

дейности по подмярка 2.2. от мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. за териториалния обхват на 

МОО; 

- Изготвя отговори на въпроси и писма, свързани с подмярка 2.2. от мярка 2 от ПРСР 2014 – 

2020 г.; 

- Участва в изготвянето на отчети за дейността на МОО към НССЗ по подмярка 2.2. от мярка 

2 от ПРСР 2014 – 2020 г., както и в направленията, по които работи; 

- Предоставяне в офиса, по телефона и при посещения на място актуална информация, 

съвети и специализирани консултации по въпроси свързани с ПРСР 2014 – 2020 г.; 

- Участва в изпълнението на годишния план за дейността на МОО по отношение на 

индикаторите, заложени в проекта по подмярка 2.2. на мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г.; 

- Следи за новостите в сферата на земеделието и за промени по нормативните документи за 

прилагане на мерките от ПРСР 2014-2020 г.; 

- Изготвя отговори на въпроси, питания, молби и жалби на граждани, ведомства и 

институции в сферата на дейност на МОО; 

Б. Допълнителни дейности за старши експерт:  

- Подпомага дейността на младшия експерт в МОО (ако е приложимо); 

- Изготвя анализи и доклади за дейността на МОО към НССЗ по подмярка 2.2. от мярка 2 от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

В. Допълнителни дейности за главен експерт:  

- Подпомага дейността на младшия / старшия  експерт в МОО (ако е приложимо); 

- Изготвя експертни анализи и доклади за дейността на МОО към НССЗ по подмярка 2.2. от 

мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. 

- Разработва експертни оценки и изготвя становища във връзка с дейността на МОО към 

НССЗ по подмярка 2.2. от мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г.. 

 

I.4. Минимални и специфични изисквания за длъжностите по т. I 

А. за главен експерт в МОО: 

- Образование – висше; 

- Минимална образователна степен – бакалавър; 

- Професионална квалификация в една от следните професионалните области – аграрни 

науки, ветеринарна медицина, икономика, хранително-вкусова промишленост, опазване на 
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околната среда (Забележка: Подробните изисквания за професионалната квалификация са 

описани в края на обявлението);  

- Минимален професионален опит – 2 години в една или повече в допустимите 

професионални области; 

- Компютърни умения - отлични умения за работа с MS Word, MS Excel, MS Power Point, 

Internet, електронна поща и офис техниката; 

- Владеенето на английски език или друг чужд език ще се счита за предимство; 

- Свидетелство за управление на МПС е задължително. 

Б. За старши експерт в МОО: 

- Образование – висше; 

- Минимална образователна степен – бакалавър; 

- Професионална квалификация в една от следните професионалните области – аграрни 

науки, ветеринарна медицина, икономика, хранително-вкусова промишленост, опазване на 

околната среда (Забележка: Подробните изисквания за професионалната квалификация са 

описани в края на обявлението);  

- Минимален професионален опит – 1 година в една или повече в в допустимите 

професионални области; 

- Компютърни умения - отлични умения за работа с MS Word, MS Excel, MS Power Point, 

Internet, електронна поща и офис техниката; 

- Владеенето на английски език или друг чужд език ще се счита за предимство; 

- Свидетелство за управление на МПС е задължително. 

В. За младши експерт в МОО: 

- Образование – висше; 

- Минимална образователна степен – бакалавър; 

- Професионална квалификация в една от следните професионалните области – аграрни 

науки, ветеринарна медицина, икономика, хранително-вкусова промишленост, опазване на 

околната среда (Забележка: Подробните изисквания за професионалната квалификация са 

описани в края на обявлението);  

- Минимален професионален опит  - не се изисква; 

- Компютърни умения - отлични умения за работа с MS Word, MS Excel, MS Power Point, 

Internet, електронна поща и офис техниката; 

- Владеенето на английски език или друг чужд език ще се счита за предимство; 

- Свидетелство за управление на МПС е задължително. 

I.5. Размер на основната заплата за длъжностите по т. I: 

- главен експерт  – от 1 000 лв. до 1 400 лв. 

- старши експерт – от 900 до  1 250 лв. 

- младши експерт – от 800 до 1100 лв. 

 

 

II. Начин за провеждане на конкурса за всички горепосочени длъжности по т. I:  

- тест и интервю 

 

III. Необходими документи за кандидатстване за всички горепосочени длъжности 

по т. I, II и III: 

- Заявление за участие в конкурса /по образец за съответната длъжност по т. I; 

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  допълнителна 

квалификация; 

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

/служебна, трудова или осигурителна книжка/  
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Забележка: Образецът на заявлението за кандидатстване може да се вземе от електронната 

страница на НССЗ (www.naas.government.bg) или от деловодството на НССЗ  гр. София, ул. 

”Банско шосе” № 7. 

IV. Срок за подаване на документите за всички горепосочени длъжности по т. I:  

- от 07.09.2022 г. до 07.10.2022 г. включително. 

 

V. Място и начин за подаване на документите за всички горепосочени длъжности 

по т. I: 

VII.1. Място:  

- Централно управление на НССЗ - гр. София, ул. „Банско шосе” № 7 – деловодство;  

VII.2. Начин на подаване:  

- Документите за участие в конкурса се подават лично, по пощата (куриер) или по 

електронен път, като в този случай заявлението следва да бъде подписано от кандидата с 

електронен подпис. Е_mail: office@naas.government.bg 

VI. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други 

съобщения във  връзка с конкурса за всички горепосочени длъжности по т. I, II 

и III:  

- Списъците с допуснатите до участие в конкурса ще бъдат публикувани на електронната 

страница на НССЗ на адрес www.naas.government.bg. 

VII. За допълнителна информация: 

- Може да се обръщате към експерт „Човешки ресурси” в Дирекция „Административно-

финансова дейност“ (АФД) – тел.: 02 810 09 73 и тел.: 02 810 09 86  

e-mail: irina.petrova@naas.government.bg и e-mail: eliza.kirilova@naas.government.bg 

 

Забележка: „Професионалните области: аграрни науки, ветеринарна медицина, икономика, 

хранително-вкусова промишленост и/или опазване на околната среда” включват следните 

професионалните направления за висше образование, съгласно Класификатор на областите 

на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24 юни 

2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.): 

а. професионално направление „икономика (шифър 3.8.)” към област на висше образование 

„социални, стопански и правни науки (шифър 3)”; 

б. професионални направления „биологически науки (шифър 4.3.)” и „науки за земята 

(шифър 4.4.)” към област на висше образование „природни науки, математика и 

информатика (шифър 4)”; 

в. професионални направления „биотехнологии (шифър 5.11.)” и  „хранителни технологии 

(шифър 5.12.)” към област на висше образование „технически науки, (шифър 5),  както  и 

специалности 5.1.1 "Земеделска техника и технологии" от професионално направление 

"Машинно инженерство" (шифър 5.1.) и 5.13.5. "Аграрно инженерство" по професионално 

направление „Общо инженерство" (шифър 5.13) към област на висше образование 

„технически науки (шифър 5)”; 

г. професионални направления „растениевъдство (шифър 6.1.)”, „растителна защита 

(шифър 6.2.)”, „животновъдство (шифър 6.3.)” и „ветеринарна медицина (шифър 6.4.)” 

към област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина (шифър 6)”. 

 За еквивалентни на посочените професионални направления по букви „а“ – „г“  се считат и 

специалностите, в чиито план на обучение са включени дисциплини, даващи познания по 

съответното направление с общ хорариум от минимум 150 учебни часа“); 
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