
СПИСЪК 

 

На ДОПУСНАТИТЕ кандидати за длъжността „Главен експерт“  

в дирекция „Обществено здраве”, по конкурсна процедура,  

обявена със Заповед № РД-15-08-5/12.07.2019 г. на Директора на РЗИ-Силистра   

 

Допускат се до конкурс следните кандидати: 

 

1. Анжела Николова Генова 

2. Добринка Цанкова Цветкова - Димитрова 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 20.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на 

РЗИ гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев № 82, етаж 3, стая № 315 за провеждане на 

конкурсния изпит: 
 

І. Решаване на тест   

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Закон за здравето 

2. Устройствен правилник на РЗИ 

3. Закон за държавния служител 

4. Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. 

Относно защита на физическите лица във връзка  с обработването на личните данни 

5. Закон за защита на личните данни 

6. Закон за административните нарушения и наказания 

7. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество 

8. Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в 

държавната администрация 

9. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители 

10. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация 

11. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация 

12. Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол 
13. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 

3 години в детските заведения и детските кухни 

14. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 

до 7 години в детски заведения 

15. Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците  

16. Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване 

на седмичните учебни разписания 

17. Закон за защита от шума в околната среда 

18. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020г.); 

19. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18г. в 

България (2015-2020г.)  

20. Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020 г.) 

21. Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции (СПИ) (2017-2020 г.) 

22. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България (2017-2020 г.) 

23. Национален план за действие за периода 2015-2020 за изпълнение на Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 

 

http://lex.bg/laws/ldoc/2135426048/

