
О Б Я В Л Е Н И Е  

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 

Регионална здравна инспекция – Смолян, със седалище и адрес: гр.Смолян, бул. 
България 26 на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл. във връзка с чл. 14 , ал.1 от Наредбата за 
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД-
01-33 / 10.03.2020 г. на директора на РЗИ - Смолян обявява конкурс за назначаване на 

държавен служител при следните условия: 
1. Конкурсът се обявява за заемане на 1 (една) щатна бройка на длъжността     

„Старши инспектор“, дирекция “Медицински дейности” в РЗИ-Смолян, определена за 
заемане по служебно правоотношение.   

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 
2.1. Висше образование. 

 2.2.Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с област на 
висше образование: Сигурност и отбрана, Технически науки или Социални, стопански и 
правни науки – професионално направление – «Икономика» 

2.3 професионален опит: 1 години и/или придобит ранг -  V младши 
3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с 

нормативен акт:  
Кандидатите трябва да отговорят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния 

служител, както и да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана 
информация, определено по  Закона за защита на класифицираната информация до ниво 
„Секретно“, като при класиране на кандидат на първо място акт за назначаване ще бъде 
издаден в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп по реда на Закона за 
защита на класифицираната информация до ниво „Секретно“;  

4. Знания и компетентност: кандидатите да познават Закон за държавния служител, 
Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Устройствен правилник на РЗИ и др. 

нормативи актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ. Кандидатите следа да 
притежават ориентация към резултати, умения за работа в екип, фокус към клиента 
(вътрешен/ външен), комуникативна, професионална и управленска компетентност, дигитална 
компетентност, компютърни умения.  

5. Допълнителни  умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

Компютърна грамотност: МS Office, Internet  

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна 
характеристика: да извършва дейности по защита на класифицираната информация (ЗЗКИ); 
планиране, организиране и контрол на дейностите по медицинско осигуряване на населението 
при бедствия, аварии и катастрофи; разработване на военновременни планове за 
организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по 
отбранително – мобилизационна подготовка; събиране, обработване и предоставяне на 
финансово – икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване 

на лечебните и здравните заведения на територията на региона; внедряване и поддържане на 
единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравни заведения, оказване на 
методична помощ и осъществяване на контрол при прилагането им. 

7. Минимален размер на основната заплата: 610 лв. (Основният размер на 
заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия 
конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на 

възнаграждението.) 

8. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю. 
9. Необходими документи: 

 заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение №3 към чл.17, ал.2 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) 

 декларация по чл.17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДС, на кандидата 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;  

 автобиография; 

 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако 

дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в 

Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и 

издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина 

образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за 

информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа 

за признаване, като копие на диплома не се прилага; 



 копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит ( трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др); 

 копие от документ за придобит ранг ( ако притежават такъв); 

 документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв). 

 документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на 

български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени 

органи на Република България. 

 Сертификат за достъп до ниво „Секретно“ по ЗЗКИ ( ако притежава такъв) 
 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или 
чрез пълномощник.  

10. Място и срок за подаване на документите: гр. Смолян, бул. България 26, ет.1 – 
административно обслужване. Документи се подават и по електронен път на e-mail: rzi@rzi-
smolyan.com, като в този случай заявлението Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 и 
декларацията по чл. 17, ал. 3 т. 1 на НПКПМДСЛ следва да бъдат подписани от кандидата с 
електронен подпис.  

11. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна 

характеристика за конкурсната длъжност. 
Краен срок за подаване на документи 20.03.2020г. 16.30 часа.  В последният ден на 

приема на документи, след указания в обявлението час, документи не се завеждат в 
деловодната система. 

12.Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или друга 
информация  относно конкурса: на сайта на РЗИ - www.rzi-smolyan.com и на 
информационното табло за съобщения на инспекцията на І етаж до входа. 

13. Телефон за контакти: 0301 58903 
 


