
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 за държавни служители изаповед № 61 / 27.02.2019г. на 

директора на РЗИ - Смолянобявява конкурс за назначаване на държавен служител при 

следните условия: 

1.Конкурсът се обявява за заемане на 1 (една) щатна бройка на длъжността 

„Главен 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 от 

професионални направления„Обществено здраве“, „Медицина“, „Дентална медицина“или 

„Фармация“. 

2.3 професионален опит: 2 години и/или придобит ранг -  IV 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. 

4. Знания и компетентност: кандидатите да познават Закон за дължавния служител, 

Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Устройствен правилник на 

регионалнитездравни инспекции, другинормативниактове, свързани с основните функции и 

задачи на РЗИ.  Кандидатите следва да притежават ориентация къмрезултати, умения за 

работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна, професионална, 

аналитичнакомпетентност и компютърни умения. 

5. Допълнителни  умения и квалификации, носещипредимство на кандидатите: 

С предимство ще се ползват кандидатите с образователно-квалификационна степен магистър 

по специалности от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", 

"Фармация". 

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна 

характеристика:Извършва системен контрол на лечебните заведения за 

болничнапомощсъгласнодействащотозаконодателство, анализирапредоставената от тях 

информация, проучвапотребностите от специалисти в областта и обосновава  предложения за 

специализация, обследважалби и сигнали на граждани във връзка с оказаното им 

медицинскообслужване. 

7. Минимален размер на основната заплата: 605лв. (Основният размер на заплатата 

за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса 

кандидат, съгласнонормативнитеактове, определящиформирането на възнаграждението.) 

8. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю. 

9. Необходими документи: 

   Заявление за участие конкурс в по образец – Приложение № 2 съгласно чл.17(1) 

от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители. 

 Декларация от лицето, за неговото гражданство,  както и за обстоятелствата, че е 

пълнолетно, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от 

общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема 

определена длъжност – по образец.  

 Автобиография. 

 Копия от документи за завършено висше образование и придобита образователно-

квалификационна степен 

 Копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна, 

осигурителна книжка и др.) 

 Копие от документи, удостоверяващи придобит ранг (ако има такъв) 

 Копие от документи удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (ако 

притежава такива такава). 

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидата или чрез негов 

пълномощник. 

10. Място и срок за подаване на документите:гр. Смолян, бул. България 26, ет.1 – 

административно обслужване 

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

характеристика за конкурсната длъжност. 

Краен срок за подаване на документи12.03.2019г. 17.00 часа.   

12.Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или друга 

информация  относно конкурса:РЗИ-Смолян - първи етаж, информационно табло срещу 

административно гише и на Интернет страницата на РЗИ -www.rzi-smolyan.com., 

специализиран сайт за търсене на работа- www.Jobs.bg 

13. Телефон за контакти: 0301 58903 
 


