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ОБЯВЛЕНИЕ 

Териториално статистическо бюро - Североизток (ТСБ - Североизток) при Национален 

статистически институт, със седалище: гр. Варна, бул. “Сливница” № 191, на основание 

чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ТСБСИ-

РД-04-35/31.05.2022 г. на Директора на ТСБ - Североизток 

Обявява: 

I. Конкурс за две щатни бройки за длъжността „Младши експерт” в отдел 

„Статистически изследвания - Добрич“ на ТСБ - Североизток. 

 

II. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията, както и специфични изисквания, предвидени в длъжностната 

характеристика, за заемане на длъжността: 

1. Минимална образователна степен – професионален бакалавър; 

2. Професионален опит – не се изисква; 

3. Ранг - V младши; 

 

III. Допълнителни/специфични изисквания: 

1. Специалност - статистика, икономика и други специалности подходящи за 

длъжността. 

2. Компютърна грамотност - много добро познаване и ползване на основните 

приложения на Microsoft Office. 

 

IV. Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю. 

 

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва: 

1. заявление по образец; 

2. декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавни служители, за неговото гражданство, както и за 

обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за 

умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и 

допълнителна квалификация, които се изискат за длъжността; 

4. копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

или придобит ранг. 

 

VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 

13.00 до 16.00 часа в сградата на ТСБ - Североизток, адрес: град Добрич, пл. „Свобода“ 



№ 5, етаж 7, стая 707, до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за 

провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с 

длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, 

посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. 

 

VII.Документите се подават лично от кандидата или чрез пълномощник (с 

пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС). При 

подаване на документите, кандидатите се запознават на място с длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, 

ал. 2 от ЗДСл . 

 

VIII. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: 

TSB_NE_Konkursi@nsi.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и 

декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС задължително се подписват от 

кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите, в 

„относно“ се посочва референтен номер на обявата – OSID - 01. При подаване на 

документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и 

информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на 

посочения от тях е-mail. 

 

IX. Българските 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 ТСБ - Североизток, при 

постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 

 

X. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на 

интернет страницата на НСИ и на информационното табло на ТСБ - Североизток, етаж 

7. 

 

XI. Кратко описание на длъжността: - Служителят участва в осигуряването, огледа и 

компютърната обработка на статистическа информация, предоставяна от респонденти. 

Извършва анкетни изследвания и наблюдения в областта на демографската и социална 

статистика на територията на област Добрич по метода „лице в лице“ с въпросник на 

хартия или чрез мобилно устройство. Участва непосредствено в процеса на 

осигуряване, компютърна обработка и съхраняване на статистически данни от 

изследвания в домакинствата, включени в НСП. Служителят участва в организирането 

и изпълнението на статистически изследвания, извън НСП на НСИ в област Добрич. 

При необходимост служителите на ТСБ - Североизток са длъжни да изпълняват 

задълженията си и извън рамките на установеното работно време. 

 

XII. Размер на основната месечна заплата за длъжността - 890 лева, определен в 

съответствие с действащите вътрешни правила за работната заплата в НСИ. 

 


