
 

    МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

              РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ГР. ЯМБОЛ 
ул. “Димитър Благоев”№ 71  сл.тел.: 046 / 66-31-70   тел.факс:  046 / 66-31-77 

e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg;  rzi-yambol@mh.government.bg  п.к. 8600 

 

С П И С Ъ К  

 
на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността 

 „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в дирекция „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” при РЗИ-Ямбол 

 

     Конкурсната комисия, определена със заповед на директора на РЗИ - Ямбол  

реши: 

          ДОПУСКА до конкурс следните кандидати: 

1. Катя Стоева Белева, вх. № 94-9/12.05.2022г.; 

2. Тинка Цветанова Станева, вх. № РД-01-69-1/13.05.2022 г.; 

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията 

и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността. 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на  27.05.2022г. от  

9:00 ч. в сградата на РЗИ-Ямбол.  

В случай, че кандидатите издържат теста, интервюто с тях ще се проведе на 

27.05.2022 г. в 11:00 ч. 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за 

теста за професионална компетентност: Закон за здравето, 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, Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, Закон за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, Наредба 21 от 12.10.2000 г. за 

изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, Наредба 

№ 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени 

продукти, Наредба № 5 от 5 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение 

за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална 

медицина и снабдяването им с лекарствените продукти, Наредба № 29 от 9 декември 2008 

г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията и др. 

 

НЕДОПУСНАТИ кандидати - НЯМА 

 

 

                                            Председател на конкурсната комисия:         п.     

                                      д-р З.Кривошиева 
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