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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
    РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Регионална здравна инспекция – Търговище, бул. „Цар Освободител” №33
на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
	Конкурсът се обявява за длъжността 

Директор на Дирекция “Медицински дейности”;
	Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемането им: 

Директор на дирекция "Медицински дейности" - образователно-квалификационна степен магистър по медицина или дентална медицина, професионален опит – 4 години, ранг – III младши;
Допълнителни изисквания – компютърна грамотност.
	Начин на провеждане на конкурса: 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест.
	Документи за участие в конкурсната процедура: 

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
	Заявление по образец;
	Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, 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;

Копие от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
	Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
	Място и срок за подаване на документите за участие: гр. Търговище, ул. “Цар Освободител” №33, информационно гише, тел:0601/64142, лице за контакт: Пл. Александрова

Краен срок за подаване на документи 30.11.2017 год. до 16.00 часа.
Информация и съобщения свързани с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло на входа на РЗИ и на интернет страницата.
	Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Директор на Дирекция “Медицински дейности”- Основните дейности са свързани с организация, ръководство, контрол и координация върху ефективното осъществяване на държавната здравна политика в областта на здравеопазването и за повишаване качеството на медицинското обслужване; контрол върху лечебни и здравни заведения, участва в изготвянето на удостоверения за изпълнение на нормативните изисквания и медицинските стандарти в лечебни заведение за болнична помощ, контрол по методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета. 
	Размер на основната заплата за заемане на длъжността: от 460 до 1600 лв.;

Орган по назначаването: Директор на РЗИ-Търговище

