
 

   МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО      

    РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН 

     

О Б Я В Л Е Н И Е 

 
 Регионалната здравна инспекция-гр.Плевен, ул.Княз Ал.Батенберг І №7, на основание 

чл.14 от НПКДС   ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на една щатна длъжност 

    “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” 
в дирекция “Медицински дейности” при РЗИ-Плевен, при следните условия: 

 1.Минимални изисквания за заемане на длъжността: минимална образователно-

квалификационна степен: ”бакалавър”; минимален професионален стаж: 2 години; минимален 

ранг за заемане на длъжността – ІV младши.  

 2. Допълнителни и специфични изисквания и  квалификации: образователно-

квалификационна степен “магистър” по медицина; придобита специалност; компютърна 

грамотност; владеене на чужд език; добро познаване на нормативната уредба в 

здравеопазването. 

 3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест  и  интервю. 

4. Място на провеждане на конкурса: гр.Плевен,ул.Княз Ал.Батенберг І №7, сградата 

на  РЗИ. 

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

-заявление по образец,определен съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1от НПКДС 

-декларация  по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС /образец/ 

-копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни 

квалификации 

-копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

6. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: осъществяване 

контрол върху дейността на лечебните заведения на територията на областта, както и върху 

дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца и специализираните институции за 

деца на територията на областта; координация и контрол на дейностите по изпълнение на 

национални и регионални здравни програми; контрол по изпълнението на здравните програми 

и проекти от национално, регионално и местно значение на територията на областта; 

организация, ръководство  и контрол на планови и текущи проверки на медицинската дейност 

на лечебните заведения на територията на областта; разглеждане и анализ на сигнали и 

жалбите на гражданите и на средствата за масова информация; участие в упражняването на 

контрол по осигуряване на качеството на медицинската помощ в лечебните и здравните 

заведения; осъществяване други дейности, възложени с нормативни актове или поставени от 

прекия ръководител. 

7. Длъжностна характеристика на конкурсната длъжност ще се предоставя на 

кандидатите при подаване на документите за участие. 

8. Размер на основната заплата за длъжността: 550 лева.  

9. Място, срок  и условия за подаване на документите, както следва: 

-Област,община,населено място: гр.Плевен, Плевенска област 

-Адрес: ул.Княз Ал.Батенберг І №7, сградата на РЗИ, Звено за обслужване на гражданите. 

-Телефон: 064/82-48-82. 

-Административно звено: Дирекция “АПФСО” 

-Лице за контакт:Полина Савова – директор на дирекция „АПФСО” 

-Краен срок за подаване на документите: 02.04.2014г. 

-Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения: табло за 

обявления във фоайето на входа от сградата на РЗИ. 

 

         ДИРЕКТОР: д-р Ат.Гарев 

   

 
  


