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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

 

СПИСЪК 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 

в административно звено: отдел „Здравно – техническа експертиза“,  

дирекция „Обществено здраве” 

 

 

1. Габриела Петрова Димова, заявление вх. № ЧР – 01 – 189/07.12.2021г.  

2. Диляна Георгиева Георгиева, заявление вх. № ЧР – 01 – 197/07.12.2021г. 

3. Милена Костадинова Митева, заявление вх. № ЧР – 01 – 206/08.12.2021г.  

4. Петя Тончева Куртева, заявление вх. № ЧР – 01 – 230/13.12.2021г.  

5. Жана Жекова Пенева – Димитрова, заявление вх. № ЧР – 01 – 231/13.12.2021г. 

 

Конкурсът ще се осъществи при стриктно спазване на всички противоепидемични 

мерки, чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на 

кандидатите за изпълняване на длъжността. Конкурсът включва и  интервю. 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 29.12.2021г. от 09:30 часа на адрес 

гр. Стара Загора, ул.“Стефан Караджа” № 10 /сградата на РЗИ/, стая 105, ет. 1. 

Интервюто ще се проведе на същата дата и място при условие, че кандидатите 

успешно издържат теста. 

 Във връзка със заповед № РД–01–856/19.10.2021г. на министъра на 

здравеопазването всички допуснати в конкурса участници следва да представят 

сертификат за ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни 

документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат 

от проведено до 72 часа преди провеждане на конкурса изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди 

провеждане на конкурса), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-

01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването. Във връзка със заповед № РД-

01-915/09.11.2021г. участниците в конкурса могат да предсдтавят удостоверение за 

наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за 

количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. 

 

 Кандидатите да носят лична карта. 

 

 

              Председател на конкурсната комисия:……/П/………………. 

                           /д-р Ваня Карабойдева/ 

 

20.12.2021г. 

гр.Стара Загора 


