
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

 

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 

2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и 

Заповед  № РД-05-17/09.12.2020 г. на председателя на Държавната агенция за закрила на детето 

обявява конкурс за длъжността  

 

„ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ“ 

 

 дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, Държавната 

агенция за закрила на детето 

 

1. Описание на длъжността - 1 (една) щатна бройка по заместване. 

Обработва и анализира на информацията, постъпваща в дирекцията относно системата за 

закрила и грижи за деца; 

Инициира предложения за промени в нормативната уредба, отнасящи се до правата и 

закрилата на децата; 

 Координира и подпомага взаимодействието на органите по закрила на детето 

 Приоритетни области – децата в риск, случаи на деца с международен елемент, 

становища по   законодателни инициативи, деца мигранти. 

2. Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални изисквания за заемане на 

длъжността: 

 образователна-квалификационна степен „магистър“ по хуманитарни, педагогически, 

социални, стопански и правни науки; 

 професионален опит – 4 години в сфери, свързани с изпълнението на преките задължения 

или минимален ранг III младши; 

3. Допълнителни изисквания:  

 да познава и прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата: 

 добри компютърни умения Microsoft office и Internet. 

 Работа с правно-информационна система (Сиела, Апис, Норма и др.) и други програмни 

продукти. 

 да владее един от официалните езици на Европейския съюз, на ниво В2 по Европейска 

езикова рамка. 

4. Размер на основната заплата за длъжността – не по-малка от 660 лева. 

 

6. Начин на провеждане на конкурса: 

 решаване на тест; 

 интервю. 

7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за 

участие в конкурса: 

 заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17 ал. 2 от Наредба за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 

 декларация по чл. 17 ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители; 

 



 

 копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен, 

допълнителни квалификации; 

 копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 

 за допълнителните изисквания сертификат, удостоверения и други; 

 автобиография. 

 

 Документи ще се приемат в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявата за конкурса в 

звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник на адрес: гр. София, ул.„Триадица” № 

2, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч.  

 Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното 

табло на входа на администрацията – гр. София, ул. „Триадица“ № 2, както и на електронната 

страницата на Държавната агенция за закрила на детето с адрес www.sac.government.bg. 

 За информация телефон: 02/9339022 – главен експерт в дирекция "Административно-правно 

и финансово-стопанско обслужване". 

 
 

 

http://www.sac.government.bg/

