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 РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ  

    Министерство на здравеопазването 

    Регионална  здравна  инспекция - Хасково 

 
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и 

чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители и Заповед № РД-01-2518/13.10.2021г. на Директора на Регионална 

здравна инспекция – Хасково 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник отдел 

 

В Отдел "Държавен здравен контрол", Дирекция "Обществено здраве", Регионална 

здравна инспекция – Хасково, с място на работа в Хасково. 

 

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1  

 

Правоотношение: Служебно правоотношение 

 

1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

Организация, ръководство, контрол и координация в отдел "Държавен здравен 

контрол", съгласно функциите на Устройствен правилник на РЗИ. Организира, ръководи, 

планира и контролира дейността на отдел "ДЗК". Контролира и извършва систематичен и 

насочен  здравен контрол по спазване на здравните изисквания: - в обекти с обществено 

предназначение с кратност, съгласно указания на МЗ; - на продукти и стоки на пазара, 

имащи значение за здравето на населението; - върху дейности, имащи значение за здравето 

на човека; - фактори на жизнената среда; - към лицата, работещи в детски заведения, 

специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, 

които произвеждат и търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони, по 

отношение на тяхното здравословно състояние; Организира и сам участва в комисии и 

даване на становища по готовността на строежите на обекти с обществено предназначение, 

за въвеждането им в експлоатация по реда на ЗУТ. 

 

2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 

длъжността:  

- Минимална образователна степен: Магистър  

- Професионален опит – 4 години 

- Минимален ранг за заемане на длъжността: III младши 

 

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена 

длъжностна характеристика:  

- управленска компетентност 

- работа в екип 

- комуникативна компетентност 

- ориентация към резултати 

- фокус към клиента 

- професионална компетентност 

- дигитална компетентност 
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- Магистър – медицина 

- кандидата да отговаря на изискванията по чл. 7 от ЗДСл. 

 

4. Минимален размер на основната заплата: 800 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. 

 

5. Начин за провеждане на конкурса: 

- Тест 

- Интервю 

 

6. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в 

конкурса: 

- Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл 

- Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС 

- Копие от документи за образователно-квалификационна степен 

- Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж 

 

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от 

НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на: Регионална здравна инспекция – 

Хасково. 

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 

25.10.2021 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско 

обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Хасково, гр. Хасково, ул."Патриарх 

Евтимий" №2, ет.2, стая №56. 

 

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с 

пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други 

нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната 

длъжност. 

 

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: rzi@haskovo.net, като 

в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от 

НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай 

информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на 

кандидата по електронен път. 

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  

страница: www.rzi-haskovo.org, както и на информационно табло в РЗИ –Хасково. 

 

Лице за контакт: 

Петя Петрова, телефон: 038624440, електронна поща: rzihaskovochr1@gmail.com. 

 

 

 

 

 

Д-Р СОНЯ ДИМИТРОВА 

Директор РЗИ-Хасково 

 

 

 

 


