МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД
ОБЯВЛЕНИЕ
Регионална здравна инспекция – Разград, със седалище и адрес: гр. Разград
ул.”Кирил и Методий” №8, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител,
във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители и Заповед № РД-06-24/18.01.2018 г. на директора на РЗИ – Разград.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжността: Главен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол” към дирекция
„Обществено здраве“ при РЗИ – Разград
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове
за заемане на длъжността:
1.1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;
1.2. професионален опит – 2 години или ранг – ІV младши;
1.3. специалност от професионално направление: медицина, химически науки,
химични технологии, инженерна химия, екология.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
2.1. да притежава компютърна грамотност - MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.
3. Кратко описание на длъжността: Осъществява сисематичен и насочен контрол
за спазване на здравните изисквания в обектите с обществено предназначение, на
продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на
жизнената среда. Осъществява контрол по спазване изискванията на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
4. Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
5. Конкурса ще се проведе в сградата на РЗИ гр.Разград, ул.”Кирил и Методий” № 8.
6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатът за участие в конкурса представя следните документи:
6.1. Заявление за участие в конкурс, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от
Наредбата;
6.2. Декларация по чл.17,ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители;
6.3. Копие от документи за завършено висше образование и придобита
образователно-квалификационна степен;
6.4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния
опит или придобития ранг;
6.5. Автобиография CV формат;
6.6. Копие от документ удостоверяващ придобитата квалификация по компютърна
грамотност /ако притежава такъв/.
7. Размер на основната заплата за длъжността:
Граници на заплатата, определени за длъжността: от 510 лв. до 1200 лв. (при
назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за
държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата в звеното за
административно обслужване на РЗИ на адрес: гр. Разград, ул.”Кирил и Методий” № 8,
ет.ІІ, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител.
При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна
характеристика за конкурсната длъжност.
Телефон за информация: 084/611-152
9. Краен срок за подаване на документите: 29.01.2018 г. вкл.
10. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други
съобщения във връзка с конкурса: информационното табло в РЗИ-Разград, намиращо
се в административната сграда с адрес: гр. Разград, ул.”Кирил и Методий” № 8, ет.ІV и на
интернет страницата на инспекцията: www.rzi-razgrad.org
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ:
Д-Р АСЯ ГЕНЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ - Разград

