
ОБЯВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, ГР.ВАРНА, УЛ.”БРЕГАЛНИЦА” №3,  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14 ОТ НПКДС И ЗАПОВЕД №303/04.09.2018г. 

ОБЯВЯВА КОНКУРС: 

 

 1. За длъжността –ИНСПЕКТОР, Дирекция “ОЗ”, отдел “РК”. 

 2.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за 

заемане на длъжността са:- степен на образование– “професионален бакалавър по” 

Физически науки, Технически науки, професионален опит – не се изисква, ранг – V 

младши;  

Изисквания за заемане на длъжността след успешно преминаване на 

конкурсната процедура: 

Експертно заключение за медицинска пригодност на лицето за работа в среда на 

йонизиращи лъчения издадено от НЦРРЗ 

 3.Допълнителни умения и квалификации носещи предимство и за кандидатите:- 

-ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), 

комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична 

компетентност; 

 4.Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю. 

 5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие 

в конкурса са: 

 писмено заявление за участие в конкурса /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от 

НПКДС/ 

 декларация от лицето за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, за 

неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е 

поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ 

характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да 

заема определена длъжност,  

 копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, 

 автобиография,  

 мотивационно писмо, 

 6.Място и срок за подаване на документите: гр.Варна, ул.”Брегалница” №3, 

отдел“АПИО”, ет.1, стая 27.  

-краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 17.09.2018г. 

 ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ КАНДИДАТИТЕ ИЛИ ТЕХНИ 

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

 7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на 

информационното табло в сградата на РЗИ – Варна/партер/ и на електронната страница 

на инспекцията. 

 8. Инспекторът провежда здравен контрол на обекти използващи източници на 

йонизиращии лъчения и продукти, стоки и дейности със значениое за здравето на 

човека.  

9. Основната заплата за длъжността:от 510 до 1150  лв.  

 10.Телефон за контакти: 052/634023. 


