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МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА   АГЕНЦИЯ  ПО  ГОРИТЕ 

  Р Е Г И О Н А Л Н А   Д И Р Е К Ц И Я   П О   Г О Р И Т Е – В А Р Н А 
                                    9000 Варна ул. „Радко Димитриев”№10  тел. 69 29 30 факс 69 29 29, e- mail:rugvarna@iag.bg 

                       

 

 Регионална дирекция по горите (РДГ) Варна, гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” 

№ 10, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 31, 

ал.1 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и 

Заповед № 134 / 24.06.2022 г. на директора на РДГ Варна 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за длъжността „Горски инспектор” – 1 щатна бройка 

 в дирекция „Горско стопанство” – изнесен офис Долни чифлик  

 

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове 

за заемане на длъжността „ Горски инспектор” са: 

- образование средно лесовъдско, съгласно §1, т. 5 от допълнителните разпоредби 

на Закона за горите; 

- ранг  IV младши или 2 (две) години професионален опит придобит в област или 

области, свързани с функционалните задължения на длъжността. 

- кандидатите да отговарят на изискванията посочени в чл. 30 от  Наредба № 1 от 

30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии. 

ІІ. Начин за провеждане на конкурса: 

1. Решаване на тест, който включва въпроси, свързани с професионалната област 

на длъжността, устройството и функционирането на администрацията. 

2. Интервю. 

IІІ. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от 

кандидатите за участие в конкурса са:  

1. Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите за държавни служители. 

2. 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 по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност  – по чл. 17, ал. 2, т. 

1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 

3. Автобиография. 

4. Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-

квалификационна степен. 

5.  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит  - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна 

книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, 

удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има 

подобен професионален опит), както и други документи, предоставящи 

информация, че кандидатът отговаря на предвидените в длъжностната 

характеристика функционални задължения за изпълнение на длъжността.  

6. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващ, че 

лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. 

7. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, 

че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено 

престъпление от общ характер. 

8. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето: 

а)  не страда от психически разстройства; 
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б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно 

заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за 

употреба на наркотични вещества. 

9. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че: 

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от 

домашното насилие; 

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са 

му налагани административни наказания. 

10. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство, не по-

ниска от категория „В“. 

11.  Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с 

огнестрелно оръжие. 

12.  Медицинско свидетелство. 

До участие в конкурса се допуска и кандидат, който не е получил документа по  

т. 7, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за 

издаването му. 

ІV. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник 

(нотариално заверено пълномощно) в Деловодството на РДГ Варна – етаж 3, всеки 

делничен ден от 8:30  до 17:00 часа. Краен срок за подаване – 03.10.2022г, до 17ч. 

Заявления, представени след изтичане на срока не се регистрират. 

 V. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на 

информационните табла в РДГ Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10, ет. 1. и на интернет 

станицата www.varna.iag.bg 

VI. Кратко описание на длъжността „Горски инспектор“ в дирекция „Горско 

стопанство“ : 

-  организира, ръководи, контролира и координира цялостната дейност в изнесен 

офис Долни Чифлик. Осъществява непосредствен контрол върху дейностите в 

горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и 

преработването на дървесина и недървесни горски продукти в района на 

действие на офис Долни Чифлик – ТП ДЛС Шерба, ТП ДГС Цонево и общински 

горски територии  Дългопол. Предотвратява и разкрива нарушения по Закона за 

горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за защитените територии, 

Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за 

биологичното разнообразие и подзаконовите актове по прилагането им. 

VII.  Минимален размер на основната месечна заплата 710 лв. Индивидуалният 

размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия 

конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на 

възнаграждението. 

VІІІ. При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя 

длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.                           


