
 

   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 ИНСПЕКТОР” 
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 или фармация; придобита специалност; 

компютърна грамотност; владеене на чужд език – с предимство; 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: осъществява  

контрол на аптеките, лекарствоснабдяването, наркотичните вещества и прекурсорите, и на 

скъпоструващите лекарствени продукти заплащани от републиканския бюджет. Контролира  

дейността по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ЗКНВП в областта. 

Извършва проверки във връзка с издаването на разрешения за дейност на аптеки .Поддържа 

регистър на дрогериите и осъществява контрол по дейността им. Поддържа и отговаря за 

регистър на лекарите, имащи право да изписват наркотични и психотропни вещества и 

осъществява контрол върху дейността им. Участва в планирането и отчитането дейността на 

отдела. Участва в Експертен съвет при необходимост и в комисии по приемане и 

разпределяне на лекарствени  помощи. 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   


