Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Информация за отворена позиция за председател на Националния
Статистически Институт
Председателят на българския Национален Статистически Институт е
основна фигура, отговаряща за развитието на тази важна държавна
агенция. Освен че позицията изисква отлични управленски умения, тя е също
така натоварена със спазването на изискванията определени от Закона за
Статистиката в България, както и Регламенти на ЕС и останалите
партньорски организации на България.
За Националния статистически институт:
НСИ координира статистическата дейност на държавата, като сътрудничи с органите на
статистиката, осигурява методологично единство в изследванията; представлява
Националната статистическа система в Европейската статистическа система пред
международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на
други държави; осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на
статистическите изследвания с изискванията на Евростат; координира на национално
равнище всички дейности по разработването, производството и разпространението на
националната и европейската статистическа информация; проучва и обобщава
обществените потребности от статистическа информация; публикува и разпространява
статистическа информация.
Националният статистически институт се състои от централно управление и териториални
статистически бюра. Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и
задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа информация на
регионално ниво.

Мандатност: Националният статистически институт се ръководи от председател и трима
заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет за срок 7
години, но за не повече от два мандата.

Основни функции и задължения:
1. организира и ръководи дейността на Националния статистически институт;
2. представлява Националния статистически институт;
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3. утвърждава устройствения правилник на Националния статистически институт и
други вътрешни нормативни актове;
4.

сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с
юридически лица, с органи на Европейската комисия, включително с Евростат и с
други международни статистически организации;

5. внася за утвърждаване в Министерския съвет стратегия за развитие на националната
статистическа система за всеки 5-годишен период;
6. изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнението на
националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически
институт за предходната година, както и проект на националната статистическа
програма за следващата година не по-късно от 14 дни след обнародването на закона
за държавния бюджет на Република България за съответната година";
7. определя структурата и длъжностното разписание на централното управление и на
териториалните статистически бюра;
8. назначава служителите в централното управление и директорите на териториалните
статистически бюра;
9. утвърждава самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи
националните статистически класификации, номенклатури, правилниците за
тяхното прилагане, както и статистически методики.

Основни изисквания към кандидатите:


да имта висше образование с минимална образователно-квалификационна степен
"магистър"
да са български граждани,
да са с доказан професионален опит в съответната област на статистиката и
ръководенето на големи екипи
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са
реабилитирани
да изготвят и презентират концепция за развие на дейността на НСИ






Допълнителни изисквания към кандидатите:



да владеят добре писмено и говоримо английски език;
да притежават знания и умения за обработване на информация, създаване на
съдържание, дигитална комуникация и информационна сигурност
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Процедура по избор на председател на НСИ:
1. До 16-и май 2022г., кандидатите следва да представят документите си в
Деловодството на МС, а именно:
 Автобиография
 Копие от диплома за завършено висше образование с минимална
образователно-квалификационна степен "магистър"
 Копия от документи, доказващи професионален опит в областта на
статистиката и ръководенето на големи екипи
 Писмена концепция за развитие на дейността на НСИ
2. След 16-и май, ще бъде обявена дата за провеждане на публично изслушване на
кандидатите, които отговарят на изискванията и в срок са представили
необходимите документи.
3. В срок до 10 дни след публичното изслушване, комисията, която е избрана да го
проведе, представя на заместник министър-председателя по ефективно управление
доклад за резултатите от изслушването и цялостното представяне на кандидатите.
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