
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА, с адрес гр. Стара 

Загора, ул. “Стефан Караджа” № 10, на основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във 

връзка с чл. 9, ал. 6 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Регионалните здравни инспекции и заповед № РД-01-281/05.10.2022г. директора на 

РЗИ – Стара Загора 

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР” НА 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 

 

1. Основна цел на длъжността: Подпомага директора на РЗИ – Стара Загора за 

осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Стара Загора, 

както и при организирането, ръководенето, координирането и контролирането 

функционирането на общата и специализираната администрация на инспекцията. 

 

2. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

2.1. да притежават образователна квалификационна степен – магистър по медицина; 

2.2. да притежават призната медицинска специалност; 

2.3. да притежават квалификация по здравен мениджмънт; 

 

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

3.1. Компютърна грамотност: MS Word; MS Excel 

 

4. Начин на провеждане на конкурса: концепция за развитие на РЗИ – Стара Загора 

за тригодишен период и провеждане на интервю. 

 

5. Документи за участие в конкурсната процедура: 

5.1. писмено заявление за участие в конкурс 

5.2. автобиография 

5.3. декларация от лицето 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 лишено по съответен ред от правото да 

заема определена длъжност;  

5.4. копие от официален документ за придобита образователно – квалификационна 

степен „магистър по медицина”; 

5.5. копие от официален документ за призната медицинска специалност; 

5.6. копие от официален документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт; 

5.7. копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации /при 

наличие на такива/. 

 

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна 

характеристика за конкурсната длъжност. 

 

 



 

 

 

 

 

6. Срок за подаване на документите – един месец, считано от датата на публикуване 

на обявата във вестник „Старозагорски новини”. 

 

7. Място за подаване на документите – гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа” № 10 

(сградата на РЗИ – Стара Загора), център за административно обслужване. Лице за 

контакт: Николина Видева, младши експерт, тел. 042/631009. 

 

8. Обявлението за конкурса да се публикува във вестник „Старозагорски новини”, на 

сайта на РЗИ – Стара Загора и да се постави на информационното табло в сградата на 

РЗИ – Стара Загора.  

  

 Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на 

информационното табло на РЗИ – Стара Загора и на интернет страницата на 

инспекцията: www.rzi-starazagora.org 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАРАБОЙДЕВА  …/П/… 
Директор на РЗИ - Стара Загора 

 

 

 

 

http://www.rzi-starazagora.org/

