
ОБЯВЛЕНИЕ 

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

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14 ОТ НПКПМДС И ЗАПОВЕД №РД-15-08-15/30.06.2021г. 

ОБЯВЯВА КОНКУРС: 

 

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

 

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

заемане на длъжността са:- степен на образование – бакалавър по Химия или 

бакалавър Екология, професионален опит –  1 година, 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; 

 дигитална 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: 

 заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители /НПКПМДС/; 

 декларация по образец  - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за 

следните обстоятелства: 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 лишено по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

 копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителни квалификации; 

 копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна 

книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на 

дейност в чужбина; 

 Мотивационно писмо; 

 Подробна автобиография; 

 

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 12.07.2021г. 

 Документите се подават лично от кандидатите или техни упълномощени 

представители. 

 Документите по т. 5 може да се подават по електронен път чрез посочената в 

следната електронна поща e-mail: office@rzi-varna.com, като в този случай 

заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с 

електронен подпис. 

 



 

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. Старши експерт в Дирекция “Обществено здраве”, отдел “Радиационен контрол” 

осъществява ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на 

ЕС и на националното законодателство за обекти, използващи източници на 

йонизиращи лъчения, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на 

човека и за фактори на жизнената среда. Провеждане на лабораторни изследвания 

при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 

17025. 

 

9. Основната заплата за длъжностите: от  710 до 1700 лв. 

 

 Размера на основната заплата се определя съобразно изискванията за 

съответната длъжност и вътрешни правила за заплатите в Регионална здравна 

инспекция - Варна. 

 Индивидуалните основни месечни заплати се определят в зависимост от нивото 

и степента на съответната длъжност, съгласно приложение № 1 от Наредба за 

заплатите на служителите в държавната администрация 

 Директорът на РЗИ-Варна поставя резолюция върху документ, съдържащ 

информация за професионалния опит и нивото и степента на съответната 

длъжност , в която попада кандидата, като определя дата на назначаване, 

работно време и  индивидуалната основна месечна заплата на съответния 

служител. 

 

10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по 

чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се 

ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация 

при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 

 

11. Лице и телефон за контакти: главен секретар на РЗИ Варна” Цеца Янкова; 

тел.052/634-023. 

  

 


