
 

  

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 

О Б Я В Я В А: 

Подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Цени, 

лицензии и пазари – природен газ”, дирекция „Природен газ” 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 

      1.1. Образование – висше; 

      1.2. Образователно-квалификационна степен – магистър; 

1.3. Професионална област – правни науки; 

       1.4. Специалност -  право; 

1.5. Минимален професионален опит – 2 години; 

Допълнителна квалификация: 

• компютърна грамотност – работа с WORD, интернет-комуникация; 

• работа с Apis, Ciela; 

 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:  

• владеене на английски или друг чужд език. 

 

3. Описание на длъжността: Да  подпомага КЕВР при законосъобразното осъществяване на 

правомощията ѝ съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) в сектор „Природен газ“, като участва 

в изпълнението на задачите в отдела по отношение на осъществяване на лицензионния 

режим, регулиране на цени и отварянето и функционирането на пазара на природен газ.  

 

4. Начин на провеждане на подбора:  

-  по документи; 

- събеседване. 

 

5. Кандидатите за участие в подбора следва да представят следните документи: 

5.1. Автобиография 

5.2. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен; 

5.3. Копие от официални документи, доказващи продължителността на професионалния 

опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ за извършване на 

дейност в чужбина); 

5.4. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации; 

 

6. Място и срок за подаване на документи:  

            Документите за участие се приемат всеки работен ден в КЕВР, гр. София, бул. „Княз 

Ал. Дондуков“ № 8-10, стая 505 или на следния имейл адрес: EKlasanova@dker.bg,  в срок от 

06.03.2020 г. до 20.03.2020 г., включително. Кандидатите се уведомяват за пречките за 

назначаване, посочени в чл. 16, ал. 4 от Закона за енергетиката.  

С входящ номер и дата се регистрират само кандидатурите, към които са представени 
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всички необходими документи.  

7. Информация във връзка с подбора за длъжността се обявява на: интернет 

страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране - www.dker.bg и на 

информационното табло в сградата на КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, 

партер. 

   

06.03.2020 г. 

 

 


