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На основание чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл.160, ал.1 от Закона за горите 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Прекратявам конкурс за заемане на длъжността „Директор на Регионална 

дирекция по горите гр. Ловеч ”, обявен със заповед  №  387/17.05.2022 г. на 

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. 

Мотиви: Във връзка с широкия обществен отзвук относно проведената 

конкурсна процедура по реда на чл. 90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с 

чл. 160 от Закона за горите, за заемане на длъжността „Директор на Регионална 

дирекция по горите гр. Ловеч”, в качеството на работодател отказвам да сключа трудов 

договор с който и да е от кандидатите до създаване на условия за законосъобразно 

заемане на длъжността и вземане на информирано решение. В деня на провеждане на 

теста и събеседването с допуснатите кандидати, е извършен аудиозапис, информация за 

което не се съдържа в обявлението и условията на конкурса, достъпни до кандидатите 

във връзка с конкурсната процедура. За да се предотвратят всякакви спекулации и за 

осигуряване на публичност, прозрачност и информираност на обществото за начина на 

вземане на решения за публични длъжности, следва да се обяви нов конкурс, за който 

ще се предвиди възможност за присъствие на външни наблюдатели, аудио и 

видеозапис, при спазване на изискванията за защита на личните данни. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на допуснатите кандидати и да се  

публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

21.7.2022 г.

X инж. Филип Ковашки

инж. Филип Ковашки

и.д. Изпълнителен директор

Signed by: Filip Stanchev Kovashki  



 


