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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на здравеопазването 

 Регионална здравна инспекция - Благоевград 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността 
• длъжност, звено, административна структура: 

„Инспектор”, отдел „Противоепидемичен контрол“ в дирекция „Надзор на заразните 

болести” към РЗИ – Благоевград; 

• изисквана минимална степен на завършено образование: проф. бакалавър; 

• професионално направление „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ 

• специалност – „Здравен инспектор“ 

• години професионален опит: не се изисква; 

и/ или 

• минимален ранг: V (пети) младши; 

2.       При равни други условия, за предимство ще се счита: 

           -  компютърна грамотност – MS Word, MS Excel; 

           - владеене на чужд език; 

3. За заемане на посочената в т. 1 длъжност, кандидатите следва да отговарят на изискванията по 

чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител. 

4. Размер на заплата за длъжността: от 710 лв. до 1600 лв. 

5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 щатна бройка 

6. Начин за провеждане на конкурса: 

       6.1. Тест по: Закон за държавния служител,;; Кодекс на труда; и Устройствен правилник на 

РЗИ, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения,Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за 

имунизациите в Република България, Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към 

детските градини, Наредба № 26 от 2008 г., за устройството и дейността на детските ясли и 

детските кухни и здравните изисквания към тях. Въпроси от обща и специализирана 

епидемиология на инфекциозните болести. 

6.2.Интервю 

       7. Документи за кандидатстване: 

- заявление по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители); 

- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под 

запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода 

и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (Декларация по чл. 17, 

ал. 3 т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни 

служители); 

- автобиография; 

- копия от документи за придобита образователно квалификационна степен; 

mailto:rzibl@rzibl.org
javascript:%20document.itemform.submit();


 

гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 2,  

тел.: 073/88 87 01, факс: 073/58 20 50, e-mail: rzibl@rzibl.org 

www.rzibl.org 

- сертификати (ако има такива). 

  Документи, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език 

и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в 

Република България. 

8. Място и срок за подаване на документи 

Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник в деловодството на 

РЗИ - Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2 в срок от 12 дни от 

публикуването на обявата за конкурса /03.11.2022 г. – 14.11.2022 г./. Документите могат да се 

подават и по електронен път на електронен адрес: rzibl@rzibl.org, като в този случай заявлението 

по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат 

подписани от кандидата с електронен подпис. 

9. Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за 

администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет 

страницата на РЗИ - Благоевград. 

10. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата 

на РЗИ - Благоевград. 

11. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 

59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с 

предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни 

крайни резултати от проведената процедура. 

12. При подаване на документите за участие в конкурса, на кандидатите ще се предостави 

копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. 

              Кратко описание за длъжността, съгласно длъжностната характеристика: 

 Извършва проверки /планови, тематични и по епид. показания/, оказва организационно-

методична помощ на лечебни, здравни и детски заведения, здравни кабинети и училища. Под 

ръководството на началник отдел участва с епид. проучвания на заразни и паразитни 

заболявания и по преценка му се възлага самостоятелно проучване, като резултатите отразява в 

карта за епидемиологично проучване. Взима материали за микробиологичен анализ и 

извършване на паразитиологични изследвания от лица, проби за доказване на биологични агенти 

от работна среда апаратура и инструментариум, работни повърхности и персонал. Извършва 

химичен и микробиологичен контрол на дезинфекциите и стерилизациите в контролираните 

обекти. Приема и обработва постъпваща ежедневно информация за заразни заболявания, 

своевременно регистрира получената информация в журнал. Контролира цялостната дейност по 

имунопрофилактиката в района, както и взима участие в имунизационни кампании. 

  

3.11.2022 г.

X Д-р Петър Иванов

Подписано от: Petar Ivanov Dimitrov  
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