
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

    

   РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СМОЛЯН 
 

  

                        

 
На основание чл.10а ал.2 от ЗДСл и Заповед № 86 от 06.06.2017 г. на директора на РЗИ 
 

Обявява конкурс 
За длъжността: 
 

Младши експерт- паразитолог  - дирекция „ Надзор на заразните болести” 
Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са: 

  Степен на образование  -  професионален бакалавър  
  Професионален опит                              -  не се изисква 
  Знания и компетентност  - кандидатите да познават: Закона за здравето, Устройствения правилник на 

регионалните здравни инспекции, Нормативни актове, свързани с основните 
задачи по надзора на заразните болести. Стандарт „Медицинска 
паразитология“ Наредба № 5 от 2006г. за диагностиката, профилактиката и 
контрола на местните паразитози. Кандидатите да притежават деловитост и 
инициативност, компютърни умения и умения за работа в екип.  

  Минимален ранг     -V младши 
Допълнителни изисквания за длъжността: 

 Професионална област на висше образование -  биология 
 Професионален опит                       - не се изисква  

Информация за длъжността Младши експерт в отдел МИ, дирекция НЗБ извършва паразитологични, а при необходимост 
и други изследвания на материали от хора, животни и външна среда. Изработва нативни и оцветени препарати, извършва 
макроскопски и микроскопски диагностики, подготвя проби и извършва санитарно – паразитологични изследвания, води 
коректно лаборантната документация и други, описани в длъжностната характеристика за длъжността. 
Минимален размер на основната заплата за длъжността  480 лв. 
Начин на провеждане на конкурса:  Тест и интервю 

 
Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител. 
Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 

• Заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на 
конкурси за 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 определена длъжност; 

• Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и 
правоспособност, които се изискват за длъжността; 

• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 
• Автобиография ; 
• При наличие - документ за компютърна грамотност . 

 
Образци от  заявлението за участие в конкурса и декларацията могат да се получат в РЗИ-Смолян, 

бул. “България” № 26 , І етаж, - административно обслужване. 
Длъжностната характеристика за длъжността се намира при служителя, приемащ дакументите за 

конкурса. Всички кандидати преди подаване на документите се запознават с длъжностната 
характеристика.   

Документите се подават лично или чрез пълномощник, в 14 - дневен срок след публикуване 
на обявата,  или до 16:30 часа на 20.06.2017 г. в административното гише  на РЗИ-Смолян, при г-
жа Мандова. Общодостъпното място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения 
във връзка с конкурса e сайта на  РЗИ-Смолян. 
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