
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    “Директор” на дирекция “Надзор на заразните болести” в Регионална 

здравна инспекция - гр. Ямбол 
 

с месторабота в гр. Ямбол, щатни бройки: 1 при следните условия: 

 

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

длъжност:  

- образователно-квалификационна степен – магистър по медицина, придобита специалност, 

като с предимство се ползват специалностите: "Епидемиология на инфекциозните болести", 

"Клинична микробиология", "Клинична вирусология", "Медицинска паразитология", 

"Инфекциозни болести", "Педиатрия" или "Социална медицина и здравен мениджмънт" или 

образователно-квалификационна степен магистър по специалност "Обществено здраве и 

здравен мениджмънт", "Обществено здравеопазване" или "Опазване и контрол на 

общественото здраве" 

- професионален опит – 4 години  

- минимален ранг – III 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 умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: компютърна 

грамотност, владеене на чужд език. 

 

4. Начин за провеждане на конкурса: 

- Решаване на тест 

- Интервю 

 

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

5.1.Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 

от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители  

5.2.Декларация по образец за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  

5.3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“  

5.4.Копия от документи, удостоверяващи придобит професионален опит /ако притежават 

такъв/ 

5.5.Копие от документ за придобит ранг /ако притежават такъв/ 

5.6.Копия от документи за допълнителна квалификация и копия от документи, 

удостоверяващи компютърните умения и владеенето на чужд език на кандидатите /ако 

притежават такива/ 

 



5. При подаването на документите за участие кандидатите да заявят писмено, че са уведомени 

за пречките, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител за заемане на 

конкурсната длъжност и че са запознати с длъжностната характеристика.  

 

6. Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите, които кандидатите следва да представят 

за участие в конкурса, може да се подават по електронен път на адрес: rzi-

yambol@mh.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и 

декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с 

квалифициран електронен подпис. Документите подадени на електронната поща без 

квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия. 

 

7. Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни 

упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно от 8,30 - 17.00 ч., до 

11.11.2021 г.  в РЗИ – Ямбол,ул. „Д.Благоев” № 71, стая 4. 

 

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното 

табло в Регионална здравна инспекция и на интернет-страницата на РЗИ  www.rzi-

yambol.org/rziwp/. 

 

9. Описание на длъжността: Професионална обаст – здравеопазване и спорт. 

Преки задължения:  

 1.Организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и 

противоепидемичните дейности на територията на област Ямбол; 

 2. Контролира и съгласува документацията, изготвена от служителите на дирекцията; 

 3.Координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и 

общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести; 

 4.Следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и 

предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации; 

 5.Осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, 

домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, 

лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални 

услуги за деца; 

 6.Осъществява и контролира върху дейността на физическите и юридическите лица, 

които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;  

 7.Осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и 

дератизационни дейности в контролираните обекти; 

 8.Извършва и осъществява контрол върху регистрацията на заразните болести на 

територията на съответната област и съобщава данните в националния център по здравна 

информация, националния център по заразни и паразитни болести и министерството на 

здравеопазването;  

 9.Контролира и извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните 

заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност 

от лечебните заведения; 

 10.Извършва контрол и издава становища за класификация на опасни болнични 

отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона 

за управление на отпадъците; 

 11.Контролира изготвянето на планове за профилактични имунизации и 

реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното 

изпълнение;  

 12.Осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на националния 

имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от министерството на 

здравеопазването ваксини и други биопродукти; 



 13.Организира, контролира и участва в провеждането на извънредни имунизационни 

кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции; 

 14.Контролира провеждането в имунизационните кабинети на инспекцията 

задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на 

общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица; 

 15.Организира и контролира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на 

страната от разпространение на заразни болести; 

 16.Организира и контролира дейностите по ранно оповестяване и организиране на 

отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, 

както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда; 

 17.Осъществява контрол по извършване на  епидемиологични проучвания на болни 

от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по 

хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните 

заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните 

взривове и тяхната превенция; 

 18.Контролира събирането и анализирането на  данни за инфекции, свързани с 

медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични проучвания 

на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира 

лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, 

свързани с медицинското обслужване; 

 19.Контролира събирането и анализирането данни за структурата на причинителите 

на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната 

чувствителност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при 

изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика; 

 20.Предлага на директора на РЗИ-Ямбол при необходимост въвеждането на 

допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на 

остри заразни болести; 

 21.Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, 

предвидени в закон; 

 22.Съставя актове за установяване на административни нарушения; 

 23.Прави предложение до директора на РЗИ-Ямбол за налагане на принудителни 

административни мерки в случаите, предвидени в закон;  

 24.Участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на 

заразните болести; 

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

на надзора на заразните болести; 

 26.Участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора 

на заразните болести; 

 27.Контролира упражняването на здравно-паразитологичен контрол върху обекти и 

външна среда;  

 28.Контролира организирането съвместно с лечебните заведения лечението на 

заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи; 

 29.Контролира извършването на лабораторна диагностика на паразитозите по 

профилактични, епидемиологични и клинични показания; 

 30.Контролира организирането и провеждането на микробиологична и вирусологична 

диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и 

юридически лица;  

 31.Осъществява контрол върху извършените микробиологични изследвания и 

анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в 

контролираните обекти; 

 32.Контролира анализирането и заключенията на резултатите от микробиологична, 

паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;  



 33.Контролира воденето на лабораторната документация за добра лабораторна 

практика съгласно медицинските стандарти; 

 34.Изготвя годишния отчет за дейността на дирекция НЗБ; 

 35.Ръководи извършваните дейности в областта на надзора на заразните болести 

съвместно с други органи и ведомства, имащи отношение към тази дейност – Регионалните 

здравноосигурителни каси, Регионалните ветеринарно-медицински служби, структурите на 

Българския лекарски съюз, другите професионални сдружения, областните и общински 

органи, обществени и неправителствени организации; 

 36.Съвместно с другите дирекции на РЗИ-Ямбол участва в разработването и 

осъществяването на медицински мерки при възникване на извънредни обстоятелства, 

свързани с производствени аварии, катастрофи и други бедствени ситуации; 

 37.Ръководи извършваната съвместна дейност с другите държавни контролни органи 

на територията на областта по надзора на заразните болести; 

 38.Участва в разработването и реализирането на програми по повишаване 

квалификацията на кадрите на инспекцията в областта на надзора и противоепидемичния 

контрол. 

 39.Докладва за административни слабости, пропуски и нарушения, които създават 

предпоставки за корупция, измами или нередности; 

            40.Спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и 

Етичен кодекс на служителите в РЗИ – Ямбол; 

            41.Извършва други дейности, произтичащи от разпореждания на директора на РЗИ-

Ямбол и  главния секретар. 

 
  

10. Компетентност на кандидатите:  

Кандидатите следва да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, 

работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), 

професионална компетентност, аналитична компетентност, управленска компетентност, 

стратегическа компетентност, лидерска компетентност, компетентност за преговори и 

убеждаване, дигитална компетентност. 

 

11. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността -  810 лв. /Основният размер на 

заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на 

спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането 

на възнаграждението/. 

 

 

   

 


