
Регионална здравна инспекция - Ямбол 

 

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане 

на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Главен инспектор“ 
 

в Дирекция "Обществено здраве", отдел „Държавен здравен контрол“ с месторабота в гр. 

Ямбол, щатни бройки: 1 при следните условия: 

 

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната 

длъжност:  

- образование:  бакалавър; 

- професионален опит – 2 години; 

- минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши. 

 

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:  

Име на изискване Нормативен акт 

Кандидатите трябва да отговарят на 

изискванията на чл.7 от ЗДСл.  

ЗДСл  

 

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна 

характеристика:  

- Компютърна грамотност.  

 

4. Начин за провеждане на конкурса: 

- Тест 

- Интервю 

 

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: 

- Заявление за участие в конкурс, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 НПКПМДС  

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

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”  

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, 

ако притежават такъв 

- Копие от документ за придобит ранг, ако притежават такъв  

- Копия от документи за допълнителна квалификация и копия от документи, 

удостоверяващи компютърните на кандидатите, ако притежават такива.  

 

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с 

нотариално заверено пълномощно от 8,30 до 17,00 часа на 14.07.2021г., в административната 

сграда на РЗИ-Ямбол, на адрес гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев" № 71, стая 4. 

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: 

http://rzi-yambol.org/rziwp/, както и на информационното табло в РЗИ-Ямбол на адрес: гр. 

Ямбол, ул. "Димитър Благоев" № 71. 

 

8. Описание на длъжността: Професионална обаст – здравеопазване и спорт; Професионално 

направление – медицина.  



Преки задължения:  

1. Участва в мероприятия с цел повишаване информираността на обществеността за 

профилактичните дейности; 

2. Извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената 

среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за 

ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на 

факторите на средата; 

3. Участва в определянето на регионалните приоритети в областта на общественото 

здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки; 

4. Осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и 

смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с 

въздействието на факторите на средата и начина на живот; 

5. Проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и 

разработва мерки за ограничаването им; 

6. Организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред 

различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични 

дейности; 

7. Проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и 

изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава 

предложения за оптимизирането им; 

8. Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на 

профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната 

ефективност; 

9. Организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и 

национални дни, посветени на здравен проблем; 

10. Планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и 

аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите 

на населението; 

11. Осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в 

партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на 

здравето; 

12. Оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното 

образование, възпитание и профилактиката на болестите; 

13. Организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на 

територията на съответната област; 

14. Организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху 

здравето на населението; 

15. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта 

на профилактиката на болестите и промоцията на здравето; 

16. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в 

областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето; 

17. Извършва оценка на храненето на целеви групи от населението, съгласно Наредба 

№ 2  от 07.03.2013 г. за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години, Наредба № 6 от 

10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 год., Наредба № 37 от 21.07.2009 

год. за здравословно хранене на учениците. 

18. Извършва оценка за съответствие с Наредба №10/2014  за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на учебните разписания 

19. По разпореждане на директора на РЗИ подпомага дирекция "Обществено здраве" 

при извършването на държавния здравен контрол.  

20. Съставя актове за установяване на административни нарушения; 

 

9. Компетентност на кандидатите:  



- да познават следните нормативните актове: Закон за здравето, Закон за водите, Закон 

за държавния служител, Закон за административните нарушения и наказания, 

Устройствен правилник на РЗИ, Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда 

за упражняване на държавен здравен контрол, Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за 

здравните изисквания към дрехите втора употреба, Наредба № 26 от 18 ноември 2008 

г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 

изисквания към тях,  Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към 

детските градини, Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към 

лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и 

възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или 

търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, Наредба № 9 

от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен 

регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните 

здравни инспекции,  Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към 

гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Наредба 

за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели, Наредба № 9 за качествата на питейната вода. 

- да притежават: аналитична компетентност, умения за работа в екип, ориентация към 

резултати, комуникативна компетентност, професионална компетентност, фокус към 

клиента, дигитална компетентност.  

 

10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността -  650 лв. 

 

   

 


