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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Лазар Стефанов Чавдаров 
Адрес  Бул. ”Никола Мушанов” № 120, София, България  

Телефон  359 822 33 63 моб. тел. 0888580051 
Факс  +359 822 33 63 

E-mail  I.chavdarov@nsrz.government.bg 

 
Националност  България 

 
Дата на раждане  27.03.1955 год. 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ
  

• Дати (от-до)  От 2007 год. до момента 
• Име и адрес на 

работодателя
 Национална Служба за Растителна Защита 

Регионална Служба за Растителна Защита – София 
Бул. „Никола Мушанов” № 120, София 1330, България 

• Вид на дейността или 
сферата на работа

 Растителна защита – управление на персонала 
Държавна администрация 

• Заемана длъжност  Директор 
• Основни 
дейности и 

отговорности

 Организира, управлява, координира и контролира дейноста 
на РСРЗ. 
Планира средствата за издръжка на службата и контролира 
изразходването им. 
Представлява РСРЗ пред трети лица в страната, в рамките 
на предмета на дейност и правомощия. 
Контрол по приложението на законодателството по 
раститерна защита на регионално ниво – 30 бр. Персонал 

 
• Дати (от-до)  От 2001 год. до2007 год. 

• Име и адрес на 
работодателя

 Министерство на Земеделието и Храните 
Национална Служба за Растителна Защита 
Бул. „ Христо Ботев” №17 

ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ
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• Вид на дейността или 
сферата на работа

 Държавна администрация 

• Заемана длъжност  Началник отдел „Оперативна растителна защита” 
• Основни 
дейности и 

отговорности

 Интеграция с Европейски структури. 
Адаптиране на стандарти и норми на националното 
законодателство към ЕС законодателство. 
Изготвяне на базови и второстепенни документи. 
Координация на системата по прогноза и сигнализация на 
национално ниво. 
Цялостната организационна и контролна дейност за работата 
на отдела. 

 
• Дати (от-до)  От 1993 год. до 2001 год. 

• Име и адрес на 
работодателя

 Национална Служба за Растителна Защита 
Бул. „ Христо Ботев” №17 

• Вид на дейността или 
сферата на работа

 Държавна администрация 

• Заемана длъжност  Главен експерт отдел „ Растителна защита” 
• Основни 
дейности и 

отговорности

 Събиране, обработка и използване на информация за 
развитието на вредителите по културните растения. 
Координация в системата по прогноза и сигнализация на 
национално ниво. 

 
• Дати (от-до)  От 1990 год. до 1992 год. 

• Име и адрес на 
работодателя

 Център за РЗ към Национален Аграрно-Промишлен Съюз 

• Вид на дейността или 
сферата на работа

  

• Заемана длъжност  Главен експерт прогноза и сигнализация 
• Основни 
дейности и 

отговорности

 Координация в системата по прогноза и сигнализация на 
национално ниво. 

 
• Дати (от-до)  От 1987 год. до 1990 год. 

• Име и адрес на 
работодателя

 Стопанско обединение Агрохимическо обслужване 
Дирекция „Растителна защита” 

• Вид на дейността или 
сферата на работа

  

• Заемана длъжност  Експерт и Главен експерт прогноза и сигнализация 
• Основни 
дейности и 

отговорности

 Организация и координация в системата по прогноза и 
сигнализация на национално ниво. 
Планира средствата и контролира изразходването ем. 

 
• Дати (от-до)  От 1983 год. до 1987 год. 

• Име и адрес на 
работодателя

 МЗХП 
Централна станция Растителна защита - Костинброд 

• Вид на дейността или 
сферата на работа

  

• Заемана длъжност  Специалист ФСК - хербология 
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• Основни 
дейности и 

отговорности

 Проучва, изпитва и внедрява нови методи за определяне и 
обследване на външно - карантинни плевели. 

• Дати (от-до)  От 1980 год. до 1983 год. 
• Име и адрес на 

работодателя 
 Предприятие за Агрохимическо обслужване – гр.Пазарджик 

• Вид на 
дейността или 
сферата на 
работа 

  

• Заемана 
длъжност 

 Специалист  

• Основни 
дейности и 

отговорности

 Прогноза, биологично изпитване и оранжерийно 
производство. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ

 
• Дати (от-до)  1997 год. 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация

 Университет за Национално и Световно Стопанство 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения

 „Маркетинг, мениджмънт и предприемачество с компютърна 
грамотност” - специализация 

 
• Дати (от-до)  От 1985 до 1986 год. 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация

 Висш Селскостопански Институт – Пловдив 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения

 „Плевелите в ленопроизводството и борбата с тях” - 
специализация 

 
• Дати (от-до)  От 1975 до 1980 год. 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация

 Висш Селскостопански Институт – Пловдив 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения

 Ентомология, Фитопатология, Хербология, Химична 
растителна защита, Биологична борба 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация

 Висше, агроном растителна защита 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

 Магистарска степен 
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приложимо)
 

• Дати (от-до)  От 1970 до 1973 год. 
• Име и вид на 

обучаващата или 
образователната 

организация

 Математическа гимназия „К. Величков” – гр. Пазарджик 
 

• Наименование на 
придобитата 

квалификация

 Средно образование 

 
   Камуникациони умения, способност за работа в екип, 
опит в многоструктурна обстановка 

                                                    
 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 

  английски 
• Четене  добро 
• Писане  добро 

• Разговор  добро 
 
  руски 

• ЧЕТЕНЕ  добро 
• ПИСАНЕ  добро 

• РАЗГОВОР  добро 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, 

със специфично 
оборудване, машини 

и др.

 Мн. добра компютърна грамотност 

 
  

 
  

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
 Категория     В 

 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения 
път или в професията, 

но не непременно 
удостоверени с 

официален документ 
или диплома.


