
 

                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СЛИВЕН 

 
8800 гр.Сливен, ул.”Орешака” №15а;044/622945; факс:044/622922; e-mail: rugsliven@iag.bg 

 

X РД10-47 - 25.02.2021

заповед №, дата на издаване

Подписано от: Pepa Dancheva Boeva  
На основание чл. 10, ал. 1, чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, 

чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Устройствения правилник на 

Регионалните дирекции по горите и в качеството си на орган по назначаването по 

смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния служител 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

І. Обявявам конкурс за ”Финансов контрольор” в  РДГ Сливен – 1 щатна бройка. 

ІІ. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове 

за заемане на длъжността са: 

1. Образователна степен: да има придобито висше образование, минимална 

образователно – квалификационна степен „магистър”, по една от следните специалности 

„Финанси”, “Счетоводство и контрол”, “Финансов контрол”, „Счетоводство“, „Счетоводна 

отчетност“; 

2. Ранг – IV младши 

3. Професионален опит: 2 години по специалността или в области, свързани с  

функциите и задълженията на длъжността; 

4. Да отговарят на условията по чл.7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител 

ІII. Начин за провеждане на конкурса – решаване на писмен тест и интервю. 

IV. 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, ал.2 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 

2. Декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на държавни служители 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; 

3. Автобиография европейски формат – CV; 

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако 

дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в 

Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и 

издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина 

образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за 

информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа 

за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

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; 

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки 

кандидат или чрез пълномощник. Заявителят представя документ за самоличност, който му 

се връща веднага и заверено копие от пълномощното, ако е в качеството си на пълномощник.  

Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на РДГ 

Сливен rugsliven@iag.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат 

подписани от кандидата с електронен подпис. 

 

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2 и 3 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, 

както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен 

ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в РДГ Сливен от Венета Кръстева – главен 

юрисконсулт в РДГ Сливен. 

V. Документите следва да бъдат представени в деловодството на РДГ  Сливен, 

находяща се в гр.Сливен, ул. “Орешака” № 15-a лично или чрез пълномощник, в 10 /десет/ 

дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра 

по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един сайт за търсене на работа, на 

официалната интернет страница на РДГ Сливен и на информационното табло на РДГ 

Сливен. 

VІ. Обявлението за провеждане на конкурса да се изготви и изпрати за публикуване в 

един сайт за търсене на работа и едновременно в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за 

администрацията, както и да се качи на сайта на РДГ Сливен и се постави на информационно 

табло в административната сграда на РДГ в деня на публикуването му. 

VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на 

информационното табло в административната сграда на РДГ Сливен, гр. Сливен, 

ул.“Орешака” № 15-а. 

 

Настоящата заповед се издаде в два еднообразни екземпляра:  един за досието на 

конкурсната процедура и един за регистъра на РДГ Сливен. 

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Къньо Стоянов - 

зам. директор на РДГ Сливен. 

X инж.Георги Дончев

инж. Георги Дончев

Директор РДГ Сливен

Подписано от: Georgi Stefanov Donchev  
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