
 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на здравеопазването 

 Регионална здравна инспекция - Благоевград 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1/21.11.2022 г. 

 

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Инспектор“, отдел 

„Противоепидемичен контрол“ в дирекция „Надзор на заразните болести“ от заседание 

на комисия за провеждане на конкурса, определена със заповед № РД–02-170/21.11.2022 

г. на директора на РЗИ - Благоевград 

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

 

  1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

-     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 Наредбата за провеждане на конкурсите  и 

подбора при мобилност на държавни служители; 

- Документ за придобита образователно - квалификационна степен /копие/; 

- Автобиография; 

- Сертификати (ако има такива) 

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

            - Образование – Висше; 

            - Образователно – квалификационна степен –  проф. бакалавър;   

            - Специалност: „Здравен инспектор“; 

            - Професионален опит –  не се изисква; 

 

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

             - компютърна грамотност – MS Word, MS Excel; 

             - владеене на чужд език; 

 



 

Име и 

фамилия 

на 

кандидата 

Представени ли са всички документи, 

които се изискват според обявата 

Удостоверяват 

ли 

представените 

документи 

съответствие 

на кандидата с 

обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността 

Основание 

за 

недопускане 

1. Кирил 

Лазов 

- Не са предоставени от кандидата 

необходимите изискуеми документи, а 

именно „Автобиография“ 

- Представените документи от кандидата 

не удостоверяват съответствие с 

обявените минимални и специфични 

изисквания за длъжността,  а именно 

област на висше образование – „Здравни 

грижи“, „Обществено здраве“,  

специалност – „Здравен инспектор“ 

 

НЕ Не са 

предоставени 

всички 

необходими 

документи 

2. Боряна 

Накова 

Не са представени всички необходимите 

документи за участие в конкурс, както 

следва: 

- заявление 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 

Наредбата за провеждане на конкурсите  и 

подбора при мобилност на държавни 

служител; 

- автобиография; 

- копия от документи за придобита 

образователно                        

квалификационна степен; 

НЕ Не са 

предоставени 

всички 

необходими 

документи 



 

3. Китан 

Китанов 

 

Не са представени всички необходимите 

документи за участие в конкурс, както 

следва: 

-заявление 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 

Наредбата за провеждане на конкурсите  

и подбора при мобилност на държавни 

служител; 

 - автобиография; 

- копия от документи за придобита 

образователно                        

квалификационна степен; 

 

 

НЕ. Не са 

предоставени 

всички 

необходими 

документи 

4. Таня 

Манчева 

ДА. ДА. НЯМА. 

  

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Таня Манчева 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.11.2022 

г. от 10:30 ч. в сградата на РЗИ - Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Братя 

Миладинови“ №2 

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

1. Кирил Лазов 

2. Боряна Накова 

3. Китан Китанов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

 

Председател на конкурсната комисия:  ……./П/.......... 

                                                      /д-р Линка Бухова/  

Членове: 

1. Биляна Митева – гл. юрисконсулт, д-я АПФСО ……./П/.......... 

 

2. Спасимира Манова – ст. експерт ЧР, д-я АПФСО ……./П/.......... 

 

3. Д-р Веселка Мончева – директор, д-я НЗБ ……./П/.......... 

 

4. Евгени Анастасов – системен администратор I степен ……./П/.......... 

 

 

                                                                                                      Дата: 21.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

www.rzibl.org 
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