
РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА 

На основание чл. 10 а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от НКПДС и  

Заповед №  300/11.09.17г. 

     ОБЯВЯВА КОНКУРС 

За длъжността  „Главен секретар“ на Регионална здравна инспекция – Варна 

1.  Изисквания 

1.1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове 

за заемане на длъжностите са: 

 Образование- висше; 

 Образователно-квалификационна степен – магистър; 

 Професионална област – здравеопазване и спорт; 

 Професионално направление - медицина, дентална медицина, право, 

икономика, публична администрация или здравен мениджмънт; 

 Минимален ранг – I младши или професионален опит –  6 години. 

1.2. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз 

основа на компетентностите, които са необходими за висши държавни служители в 

администрацията: 

 Стратегическа  компетентност; 

 Лидерска компетентност; 

 Управленска компетентност; 

 Ориентация към резултати; 

 Компетентност за преговори и убеждаване; 

 Работа в екип; 

 Фокус към клиента / вътрешен /външен/; 

 Компютърна компетентност.        

2. Начин за  провеждане на конкурса:  

Защита на концепция на тема „Визия за дейността и развитието на Регионална 

здравна инспекция – Варна – структура, административен подход и контрол на 

дейността”  и интервю. 

3.Място и срок за подаване на документи 

Конкурсът ще се проведе в сградата на МЗ, гр. София, пл. „Св. Неделя” №5. 

Документите за конкурса следва да се представят в 10 дневен срок от 

публикуването на обявата в  звено административно обслужване, ет.1, ст.27, на РЗИ – 

Варна с адрес: гр. Варна, ул. ”Брегалница” №3, лично от кандидатите или от техни 

упълномощени представители. 

Краен срок за подаване на документите – 12.10.2017г. 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за 

участие в конкурсите са: 

 Заявление  за участие в конкурс по образец – Приложение № 2 към чл.17, 

ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 

 Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС ; 

 Документ за придобита образователно - квалификационна степен /копие/; 

 Автобиография; 

 Копие от официален документ удостоверяващ придобита квалификация по 

компютърна грамотност, ако притежават такъв; 

 Копие от документ, удостоверяващ професионалния опит или придобития 

ранг.  



5. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на 

информационното табло в сградата на РЗИ – Варна и на сайта на инспекцията. 

6. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще се предостави на 

разположение на всеки кандидат. 

7. Кратко описание на длъжността, 

 организира разпределението на задачите за изпълнение между 

административните звена на РЗИ; 

 осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи; 

 утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ; 

 организира извършването на атестацията на държавните служители и на 

лицата, работещи по трудово правоотношение; 

 организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и 

осигурява условия за повишаване на квалификацията им; 

 контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и 

опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ; 

 организира и координира дейността по предоставяне на информация на 

трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за 

защита на личните данни и Закона за здравето; 

 координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация 

за дейността на РЗИ в публичното пространство; 

 организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните 

недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ; 

 следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и 

материалните средства, предоставени на РЗИ; 

 организира и координира дейностите по информационно осигуряване; 

 oрганизира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ; 

 координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на 

администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните 

наименования на административните услуги и публичните регистри на 

административни услуги. 

8. Минималния размер на основната заплата за длъжността  – от 600 до 2100 лв.   

За допълнителна информация – тел.052/665 254  

 


