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О Б Я В Я В А: 

 

КОНКУРС за длъжността „Ръководител на Експериментална база”  

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:  

- степен на завършено образование – висше; 

- минимална образователна степен – магистър; 

- професионална област – агрономическо; 

- минимален професионален опит – 2 години в област или области, свързани с 

функционалните задължения на длъжността; 

2.  Описание на длъжността: 

Организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с производството в 

експерименталната база на Института, в съответствие със стратегията за развитие на 

базата, одобрена от директора. Организира и контролира изготвянето на отчетната 

документация за произвежданата продукция, в съответствие с нормативните 

изисквания. 

Контролира спазването на технологичната дисциплина и качеството на 

произвежданата продукция. Контролира спазването на правилата за охрана, хигиена и 

безопасност на труда. Пряко ръководи и контролира дейността на подчинените му 

сектори. Ръководи и контролира спасителните екипи по време на бедствия и аварии. 

3.  Начин за провеждане на конкурса: 

- Интервю 

4.  Необходими документи за кандидатстване: 

- Заявление/молба за участие в конкурса; 

- Декларация от лицето 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 от правото да 

заема длъжността, за която кандидатства; 

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  

допълнителна квалификация; 

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.  

5. Срок за подаване на документите: 

От 29.03.2017 г. до 10.04.2017 г. 
6.  Място за подаване на документите: 

Институт по животновъдни науки-Костинброд , спирка „Почивка”, личен състав. 

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник. 

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

съобщения във връзка с конкурса: На интернет адрес: www.ias.bg. 

8. Основна заплата за длъжността: 800 лв. 

  

 


