
Публикувана на 09.06.2021 г. 

 

На основание чл.10 а, 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-01-369/07.06.2021 г. на Директора на РЗИ-Пазарджик 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

 Пазарджик 
 

О Б Я В Я В А : 

Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” 

в   дирекция  „Надзор на заразните болести“  в РЗИ гр. Пазарджик. 

Основна цел на длъжността: 

Организира, провежда, методично ръководи и контролира противоепидемичната и 

профилактична дейност по заразните болести в лечебните и социални заведения на 

определена територия от областта. Координира дейността на лечебните заведения с тази на 

местните, държавните и общинските органи по отношение на мерките за профилактика, 

предотвратяване и овладяване на епидемични ситуации на определена територия. 

Осъществява държавен здравен контрол на лечебните заведения на същата територия. 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания: 

1.  Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на 

длъжността са: 

1.1. Минимални изисквания: 

- да притежават образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър“; 

- минимален професионален опит за заемане на длъжността – без професионален опит, 

минимален ранг V младши, ако е работил по служебно правоотношение.  

1.2.Специфични изисквания: няма. 

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: 

-   да познават нормативната уредба в областта на надзора на заразните болести; 

-   компютърна грамотност; 

-   умение за  работа в екип. 

В срок от 13 дни от публикуването на обявата.кандидатите лично или чрез упълномощено 

лице с нотариално заверено пълномощо да представят до 22.06.2021 г. в дирекция АПФСО, 

ет. 3, стая № 310, РЗИ- Пазарджик, ул. Болнична № 17, писмено заявление по образец за 

участие в конкурса, към което да приложат следните документи: 

- декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелството, 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 съответен ред от правото да заема определена 

длъжност; 

- документ за самоличност; 

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна 

квалификация; 

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/ранг, 

при наличие на такива. 

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е до 16.00 часа на 

22.06.2021г. 

Минимален размер на основната заплата определена за длъжността – 700 лв.  

Конкурсът ще се проведе чрез   –  писмена разработка по „Противоепидемичен контрол. 

Ограничаване разпространението на COVID-19. Ваксинопрофилактика.“  и провеждане на 

интервю. 

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационните табла на третия етаж 

и на входа на сградата на РЗИ на адрес: гр.Пазарджик, ул. “Болнична” № 17 и на интернет 

страницата на инспекцията www.rzipz.net. 

За информация: тел. 034/437-234,  г-жа Р. Велчева – главен юрисконсулт в  дирекция 

АПФСО в РЗИ-Пазарджик. 

 
 

 


