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 Конкурс за заемане на длъжността: „заместник – директор” на Регионална 

здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил). 

  

 Основна цел на длъжността: 

 Подпомага директора на РЗИ - Кюстендил за осъществяване на държавната 

здравна политика на територията на област Кюстендил, както и при организирането, 

ръководенето, координирането и контролирането функционирането на общата и 

специализирана администрация на инспекцията. 

  

 Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 

 1. Минимални: 

 1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен магистър по 

медицина; 

 1.2. Да притежават призната медицинска специалност; 

 1.3. Да притежават квалификация по здравен мениджмънт. 

 2. Допълнителни: 

 2.1. Да притежават компютърна грамотност; 

 2.2. Да владеят западен език – препоръчително; 

 2.3. Да познават действащото законодателство, в т.ч. подзаконовите актове в 

сферата на общественото здраве, държавната администрация и други, необходими 

за изпълнение на регламентираните задължения в Устройствения правилник на 

регионалните здравни инспекции; 

 2.4. Да притежават професионален и личен морал, обективност и 

безпристрастност, умения за работа в екип, деловитост и инициативност. 

  

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

 В срок от 40 (четиридесет) дни от публикуване на обявата кандидатите да 

представят лично или чрез упълномощено лице на служител от офиса за 

административно обслужване на принципа „едно гише” на Регионална здравна 

инспекция – Кюстендил, гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, ет. 1, 

следните документи: 

- писмено заявление за участие в конкурса, (по образец); 

 - копие от диплома за завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен магистър по медицина; 

 - копие от официален документ за призната медицинска специалност; 

 - копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по 

здравен мениджмънт; 

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по 

компютърна грамотност (ако притежават такъв); 

 - копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на западен език  

(ако притежават такъв); 

- свидетелство за съдимост; 

 - в случай, че кандидатите за участие в конкурса имат прекъсване на 

трудовия/служебния стаж повече от три месеца, към датата на подаване на 

документите, да представят медицинско свидетелство. 

 При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна 

характеристика за конкурсната длъжност. 

 За повече информация, кандидатите да се обаждат на тел.: 078/ 558 214; 558 

213. 
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