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ОБЯВЛЕНИЕ 

за свободна позиция за длъжност 

 

„ИТ експерт“ 1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение 

съгласно изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-

3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване 

качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 

„Бизнес анализатор, информационни технологии с НКПД 2511 6002 

(позиция по проекта – „ИТ експерт“) 

 

1. Основни дейности на длъжността: 

- Участва активно в изготвянето на конкретни предложения, свързани с формулиране 

изискванията за надграждане на  ИС на НАПОО – формулиране на функционалности и 

връзки в  ИС на НАПОО; анализ и описание на работните процеси в ИС както и връзките 

между тях  с цел проектиране на промени, свързани с процедурите по лицензиране, 

оценяване на качеството на обучението в центровете за професионално образование, 

последващ контрол  и др.; дейности осъществявани от НАПОО, посочване на 

взаимовръзките между процесите и потоците от данни. На базата на потребности на 

НАПОО прави описание на нови функционалности в ИС на НАПОО, потребителски 

изисквания и възможностите за тяхната реализация; типовете данни и техния обем; 

платформи и Web приложенията на НАПОО. Определя възможности за автоматични 

контроли, генериране на справки и отчети, електронни форми за попълване на данни 

необходими за изпълнение на функциите на НАПОО и на ЦПО; 

- Участва в процеса по избор на изпълнители, оценка на модели на архитектура на ИС 

на НАПОО; изисквания към програмното осигуряване на ИС на НАПОО; изисквания към 

информационното осигуряване на ИС на НАПОО  усвояването и внедряването на 

съвременни информационни системи и други, за нуждите на НАПОО; 

- Анализира, разработва, тълкува, тества и оценява компютърни разработки и 

архитектурни спецификации, модели на данни и начини за конфигуриране и интегриране 

на компютърни системи; 

- Идентифицира ресурси, съвместими /подходящи за обмен на данни с ИС на НАПОО 

от други администрации, прави предложения, планира стъпки, участва в разговори за 

интеграцията им; 

- Следи за спазване на  Закона за електронното управление и подзаконовата база при 

разработване на технически задания за избор на изпълнители за разработване на софтуер, 

закупуване на хардуер и при внедряването им в НАПОО, прави предложения и осъществява 
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комуникация от името на НАПОО с държавни институции предоставящи услуги свързани 

със споделяне или с  архивиране на данни на държавната администрация; 

- Оценява и препоръчва подобрения по функционирането на компютърните системи 

и интегрираните хардуерни, софтуерни, комуникационни и операционни системи, участва  

в комисии за закупуване на хардуер и др.. 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- Висше образование – минимална образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ в областта на компютърните науки, телекомуникациите или математиката или 

друга квалификация в IT областта. 

3. Необходими компетентности:  
-  Добри познания по PL/SQL и релационни бази данни; 

-  Software Quality Assurance. 

4. Изискване за професионален опит - участие в изготвяне на техническо задание, 

проектиране, разработване, тестване на поне две информационни системи, свързани със 

системата на образованието. 

5. Лични качества и характеристики, необходими  за заемане на длъжността: 

- Висока мотивация и инициативност;  

- Умения за работа в екип и в бързо променяща се среда; 

- Способност за взимане на решения в стресови ситуации;  

- Добри аналитични способности;  

- Да работи бързо и адекватно; 

- Да умее да поема отговорност; 

- Да бъде ориентиран към екипна работа. 

6. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за кандидатите: 

Професионални сертификати за работа с информационни системи базирани на 

технологиите за облачен компютинг.  

7. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе 

събеседване. 

8. Необходими документи за кандидатстване: 

 Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефон, e-mail, 

адрес за кореспонденция); 

 Професионална автобиография (европас);  

 Копие от документи, за придобита образователно-квалификационна степен на 

висше образование; 

 Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит. 

9.  Място и срок за подаване на документите: 
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в 10 дневен срок от 

публикуване на обявлението за провеждане на подбор, в сградата на Националната агенция 

за професионално образование и обучение (гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, 

бл. 5, ет. 5, ст. 500 – деловодство, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 

часа. 

http://www.eufunds.bg/


   

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------  
Проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 се  финансира от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

 

10. Списъци и други съобщения във връзка с подбора по обявената процедура ще се 

обявяват на електронната страница на Националната агенция за професионално 

образование и обучение: www.navet.government.bg., в меню „Конкурси”.   
11. Допълнителна информация: 

С одобрения кандидат се сключва трудов договор на непълно работно време – 2 часа за 

определен срок, до 20.02.2023 г. 

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на проект ‚,Подобряване 

качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.  

Лицето трябва да отговаря на изискванията на чл. 107а от Кодекса на труда, за което при 

сключване на договора ще подпише декларация по образец. 

12. Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „ИТ експерт“ с 

НКПД 2511 6002 (позиция по проекта – Експерт „Бизнес анализатор, информационни 

технологии“) на непълно работно време – 2 часа е 630,00 лв. 
 

 

http://www.eufunds.bg/

