
 

 

 

                             

                    Министерство на околната среда и водите 

                    Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна 
 

ОБЯВА  

за конкурс за държавен служител 

 

           СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Управление на 

отпадъците и опазване на почвите“ 
           Кратко описание на длъжността:  Изготвяне на анализи,доклади, отчети, обработка на 

документи във връзка с дейността на отдела, поддържане на регистри и база данни. Планира и 

организира провеждането на проверки на физически и юридически лица във връзка с изпълнение 

на задълженията съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.  

 

Размер на основната заплата за длъжността :  до 1036,00 лв. 

 

Изисквания за заемане на длъжността: 

 образователна степен –  бакалавър; 

 професионален опит  -   една година; 

   специалност – еколог, химик. 

  

Начин на провеждане на конкурсите – тест и интервю. 

 

Необходими документи за участие в конкурсите: 

 Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители; 

 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 

обявената длъжност ; 

 декларация за съгласие за обработване и съхраняване на личните данни съгласно Закона за 

защита на личните данни; 

 копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, и придобита 

допълнителна квалификация/ако има такава/; 

 копия от документи удостоверяващи професионалния опит. 

 

          Подаване на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или 

чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай 

Заявлението за участие в конкурса и Декларациите следва да бъдат подписани с електронен 

подпис.Заявленията се регистрират с входящ номер само в случаите когато са представени 

всички посочени в обявата документи.  

           

          Документи се приемат от 29.10.2020 г. До 09.11.2020 г. включително всеки работен ден от 

9.00ч. до 17.30ч. в деловодството на РИОСВ – Варна, ул.”Ян Палах”№ 4.  

 

Телефон за контакти: 052 678 840–директор на  дирекция  АФПД  


