ЛИТЕРАТУРА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН
ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА
МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ
ДЕЙНОСТИ” ПРИ РЗИ-ВАРНА

1. Закон за здравето / Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., доп. ДВ. бр.21
от 12 Март 2021г./
2. Закон за лечебните заведения / Обн. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., изм.
ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г./
3. Закон за лекарствените средства в хуманната медицина /Обн. ДВ.
бр.31 от 13 Април 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември
2020г./
4. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /Обн.
ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г.,изм. и доп. бр. 12 от 8 февруари 2011 г./
5. Наредба №49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва
да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните
заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
/изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.
6. Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и
организацията на работата на аптеките и номенклатурата на
лекарствените продукти /Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм.
ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2018г./
7. Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за
организацията на работата в дрогерията /Обн. ДВ. бр.109 от 23
Декември 2008г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г./
8. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
/Приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18
Декември 2020г./
9. Наредба №7/01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата,
които упражняват неконвенционални методи за благоприятно
въздействие върху индивидуалното здраве /обн. ДВ. бр.22 от 15 Март
2005г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г./
10.Наредба №25/04.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
/Обн. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 7 Август
2001г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г.
11.Закон за държавния служител
12.Устройствен правилник на РЗИ

