Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА
гр. Враца 3000,

ул. “Черни Дрин ” № 2 тел/факс: 092/ 66-50-61;

тел: 092/62 63 77 e-mail:rzi@rzi-vratsa.com

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснати кандидати
за длъжността: „инспектор”
в административно звено: отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”.
Днес, 28.12.2017г., комисията, определена със Заповед № РД-10-197/22.12.2017г. на
Директора на Регионална здравна инспекция - Враца разгледа постъпилите документи на
кандидатите за участие в конкурс за длъжността „Инспектор” в отдел „Държавен здравен
контрол”, дирекция „Обществено здраве”, Регионална здравна инспекция - Враца.
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
1.1.Заявление по образец – Приложение №2 съгласно чл.17(1) от Наредба за провеждане на
конкурсите за държавни служители.
2.1.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.
3.1.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
4.1. Автобиография.
5.1. Копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв.
6.1. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
7.1.Свидетелство за съдимост-оригинал, валиден към датата на конкурса.
8.1. Други документи, удостоверяващи опита и квалификацията - по преценка на кандидата.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидении в нормативните актове за заемане на
длъжността:
2.1. Висше образование.
2.2. Минимална образователно-квалификационна степен - „Професионален бакалавър”
2.3. Професионално направление - медицина, специалност „Опазване и контрол на общественото
здраве” ; „Санитарен инспектор“.

2.4. Професионален опит – не се изисква.
2.5. Минимален ранг: Пети младши, ако е работил по служебно правоотношение.
3. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите:
Име, презиме
и фамилия
на кандидата

Представени
ли са всички
документи,
които се изискват според
обявата(1)

Удостоверяват ли
Основание за
представените документи недопускане
съответствие на кандидата
с обявените минимални
и специфични изисквания
за длъжността(2)

1. Зорница Илиянова Александрова

да

да

-

2. Валентин Тодоров Савчев

да

да

-

3. Виктория Венелинова Василева

да

да

-

II. Въз основа на преценката, конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Зорница Илиянова Александрова
2. Валентин Тодоров Савчев
3. Виктория Венелинова Василева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 15.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на
Регионална здравна инспекция - Враца, заседателна зала, ет. 2-ри, стая № 219
б) Няма недопуснати кандидати

Подписи на членовете на конкурсната комисия: Налице са положени подписи, като същите са
заличени на основание чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)/

Дата: 28.12.2017г.

