
 

Р ЕП У БЛ И К А  БЪ Л Г А Р И Я  
Ми н и с т е р с т в о  н а  о к о лн а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район ”   

 

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441, 

                       тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130 

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ 

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-

03-3/07.10.2021г. на Директора 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 

 
I. Старши експерт в отдел „Разрешителни“, дирекция „Планове и разрешителни“ – 1бр. 

1. Минимални  изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:  

 степен на образование - висше образование –  бакалавър  

 професионален опит – 1 (една) година 

 ранг за заемане на длъжността – V младши. 

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в специални 

нормативни актове:  

 Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния 

служител. 

3. Предпочитано професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия; 

Предпочитани специалности - Хидрогеология, Хидрогеология и инженерна геология, 

Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Геодезия и други 

технически специалности, свързани с управлението на водите. 

4. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, които са определени въз 

основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности: 

 Добра компютърна грамотност - Miсrosoft Office, електронна поща, интернет, работа с 

правно-информационни системи; Познаване и работа с нормативната база, свързана с 

управлението на водите – Закона за водите и Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води, Закона за опазване на околната среда, Закон 

за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Правилник за 

дейността, организацията на работа и състав на БД и др.; 

 Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 

59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с 

предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати 

равни крайни резултати от проведената процедура. 

5. Месторабота - гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66. 

6. Кратко описание на длъжността: 

Провежда процедури за издаване, продължаване, изменение, прекратяване и отнемане на 

разрешителни за водовземане от подземни и минерални води в съответствие с 

изискванията на Закона за водите и Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води. 

7. Размерът на основната месечна заплата, определена за длъжността е от 710.00 лв. до 

1700.00 лв.  

 

При назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  
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II. Начин на провеждане на конкурса: 

Решаване на тест свързан с професионалната област на длъжността (Закона за водите и 

наредбите към него, Закона за опазване на околната среда, Закон за администрацията, Закон за 

държавния служител, Кодекс на труда, Правилник за дейността, организацията на работа и 

състав на БД и др.) и интервю. 

 

IIІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за 

участие: 

1. Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 

3. Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни 

квалификации; 

4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

/трудова, служебна или осигурителна книжка/; 

5. В случай, че кандидатът е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 

1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България е необходимо да 

представи документ удостоверяващ това обстоятелство. 

 

IV. Място и срок за подаване на документите: 

1. Документите, следва да бъдат представени в 10 – дневен срок след публикуването на 

обявата, във фронт - офиса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” на адрес:    гр. 

Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66. 

2. Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез упълномощено 

лице с нотариално заверено пълномощно до 18.10.2021 г. в рамките на работното време на 

Дирекцията от 09:00 ч. до 17:30 ч. 

3. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: bdblg@wabd.bg, като в 

този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  

4. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, да се обявяват на интернет 

страницата на БД ЗБР - www.wabd.bg 

5. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса 

да бъде  публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за 

търсене на работа – www.jobs.bg и на интернет страницата на дирекцията - www.wabd.bg. 

 

 

 


