
 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

5500 гр. Ловеч,  ул. ”Търговска” № 56 

 тел. 068/603 823, факс 068/603-822 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Регионална дирекция по горите - град Ловеч, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РДГ08-3-531/18.08.2020г. на Директора 

на Регионална дирекция по горите – Ловеч, обявява конкурс за длъжността:  
 

ЮРИСКОНСУЛТ 

 

             Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 /едно/ работномясто. 

1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 

1.1.Минимални изисквания: 

      - да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител 

      -  да има придобито висше образование, специалност ,,Право“, с образователно - квалификационна 

степен - ,,Магистър“; 

      - професионален опит – не се изисква; 

      - ранг – V младши; 

1.2.Специфични изисквания за заемане на длъжността: 

      - да притежава юридическа правоспособност по чл. 294 от ЗСВ. 

2. Начин за провеждане на конкурса: 

- тест и  интервю. 

3.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса за 

длъжността са: 

3.1. 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 (НПКПМДСл). 

3.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл 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; 

3.3. 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. 

3.4. Автобиография европейски формат - CV; 

3.5.Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност. 

4.Място и срок за подаване на документите: 

4.1. Документите следва да бъдат представени в Регионална Дирекция по горите – град Ловеч, намираща 

се  в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 56, ет. 3 -  „Деловодство”, лично или чрез пълномощник, в 12 дневен срок от 

датата на публикуване на обявлението за конкурса. Документите може да се подадат и по електронен път на адрес 

– ruglovetch@iag.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл по чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата 

наредба, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

4.2. Краен срок за подаване на документи на кандидатите за участие - 31.08.2020 г., 16:00 часа. 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация съгласно нормативните изисквания могат да се получат 

от деловодството на РДГ – Ловеч или на интернет страница:www.lovech.iag.bg. 

5. Кратко описание на длъжността:  

 Длъжност „юрисконсулт“. 

Заемащият длъжността „юрисконсулт“ оказва правна помощ на ръководството на Регионална дирекция по 

горите, като дава мотивирани становища по правни въпроси, изготвя проекти на заповеди, договори и др.актове 

свързани с дейността на администрацията. Отговаря на жалби и сигнали. Регистрира актове за установяване на 

административни нарушения в електронния програмен регистър, както и цялостно придвижване на 

административно-насазателната преписка. Комплектоване и изпращане на постъпилите в РДГ Ловеч жалби за 

съда; осъществяване процесуално представителство. 

6.Минималният размер за заемане на длъжносттае размер от 610/шестстотин лева/, като индивидуалната 

месечна заплата се определя въз основа на вътрешните правила за работната заплата на работещите по служебни и 

трудови правоотношения 

7. Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса: 

Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страница 

и информационното табло в сградата на РДГ – Ловеч, ул. „Търговска” № 56, ет. 2 и в сроковете, посочени в ЗДСл. 

и НПКПМДСл. 
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