МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността
„Старши инспектор” в отдел „Държавен здравен контрол“ към дирекция
„Обществено здраве“ при РЗИ – Разград
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-06-182/19.10.2018 г. на
директора на РЗИ – Разград РЕШИ:
I. ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:
1. Силвия Светломирова Василева
2. Анжела Матеева Дякова
Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 22.11.2018г.
от 09.00 часа в сградата на Регионална здравна инспекция - Разград,
ул.”Кирил и Методий” №8, ет. 2, стая 207.
С кандидатите, издържали успешно теста, ще се проведе интервю в същия ден.
СВЕТЛИНА ГАНЕВА
Председател на конкурсната комисия
31.10.2018 г.

Списък на нормативните актове при подготовка за теста:
- Закон за държавния служител
- Закон за здравето
- Закон за защита от шума в околната среда
- Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
- Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и
спазване на седмичните учебни разписания
- Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата,
работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни,
бръснарските, фризьорските и козметичните салони
- Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст
от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
- Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на
възраст от 3 до 7 години в детски заведения
- Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците
- Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка
на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху
здравето на населението
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

