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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.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
	Конкурсът се обявява за длъжността Директор на Дирекция “Обществено здраве” – 1 щ.бр.
	Минимални изисквания за заемане на длъжността

Директорът на дирекция "Обществено здраве" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина. С предимство се ползват придобилите специалност по "Обща хигиена", "Комунална хигиена", "Хигиена на детско-юношеската възраст", "Хранене и диететика", "Трудова медицина", "Радиационна хигиена", "Радиобиология", "Клинична токсикология", "Токсикология" или "Социална медицина и здравен мениджмънт" или образователно-квалификационна степен магистър по специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт", "Обществено здравеопазване" или "Опазване и контрол на общественото здраве"- професионален опит – 4 години, ранг – III младши, съгласно чл.32, ал.1 от Устройствен правилник на РЗИ и Класификатор на длъжностите в ДА.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител. 
	Допълнителни умения и квалификации:

Компютърна грамотност: MS Word; MS Excel
Кандидатите следва да познават Закон за здравето, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закон за водите, Закон за защита от шума в околната среда, Закон за държавния служител, Устройствен правилник на РЗИ, Наредба №36/21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и други подзаконови нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ и длъжността.
	Начин на провеждане на конкурсната процедура:

Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка на медицинска тематика, свързана с извършване на контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда, осъществяване на профилактика на незаразните болести и промоцията на здравето на територията на областта и интервю.
	Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

5.1.Заявление по образец; Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 НПКПМДСл
5.2.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; по чл. 17, ал. 3 т. 1 на НПКПМДСл
5.3.Копие от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5.5.Автобиография CV формат;

6. Място, условия и срок за подаване на документи:
Гр. Търговище, ул. “Цар Освободител” №33, сградата на РЗИ, информационно гише, тел: 0601/64142, лице за контакт: Р. Зафирова
Документи могат да се подават и по електронен път на e-mail: rzi-targovishte@mh.government.bg, като в този случай заявлението Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3 т. 1 на НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 
Краен срок за подаване на документи 21.09.2022 год. до 17.00 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 “Обществено здраве”- Основните дейности са свързани с организация, ръководство, контрол и координация върху ефективното осъществяване на държавен здравен контрол за спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда.
 
	Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 

Граници на заплатата, определени за длъжността за длъжностното ниво в рамките на 1 (първа) степен: от 790 лв. до 2300 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация). 
Орган по назначаването: Директор на РЗИ-Търговище.

