МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

СПИСЪК
на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността
„Главен секретар” на РЗИ – Разград
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-06-120/12.09.2016 г. на
директора на РЗИ – Разград РЕШИ:
I. ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:
1. Дияна Маринова Петрова
2. Ненчо Иванов Димитров
Допуснатите кандидати следва да представят концепция за стратегическо
управление на тема: „Визия за дейността и развитието на Регионална здравна
инспекция – Разград - структура, административен подход и контрол на дейността“ в
срок до 17.00 часа на 10.10.2016 г. в Регионална здравна инспекция – Разград, на
адрес: гр. Разград ул.”Кирил и Методий” 8, звено за административно обслужване,
ет.ІІ.
ІІ. Изисквания към концепцията:
Представената концепция да бъде в запечатан плик, надписан с трите имена на
кандидата, в обем до 10 /десет/ стандартни, машинописни страници – формат А4,
Times New Roman, шрифт 12 и собственоръчно положен подпис на всяка страница от
кандидата.
ІІІ.Критерии за преценка на писмената концепция и на нейната защита:
1. Критерии за оценка на писмената концепция:
- Всеобхватност и пълнота на разсъжденията по поставената тема;
- Познаване функциите на инспекцията и длъжността, за която се
кандидатства, конкретни задължения и отговорности;
- Вижданията на кандидата за оптимизиране на организацията на работа в
инспекцията;
- Логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението;
- Актуалност на изложението и правилно боравене с терминологията;
- Структура на съдържанието и езикова култура на писменото изложение.
2. Критерии за оценка на защита на концепцията:
- Умения за представяне на синтезирано и структурно експозе върху писмената
концепция;
- Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на
позиции и решения;
- Умения за формиране на изводи, цели и определяне на приоритети при
недостиг на информация. Варианти на решения и преценяване на рискове;
- Комуникативност и ораторски умения;
- Стил и езикова култура.
3. Система за оценяване на кандидатите.
Представените концепции ще се проверяват от всички членове на комисията,
които независимо един от друг ще преценяват представянето на кандидатите по 5степенна скала, съгласно одобрените критерии.
Оценката на всеки кандидат е средно аритметична от оценките на
проверяващите членове на комисията.

Кандидатът се допуска до защита на концепцията, в случай че концепцията
отговаря на изискванията и е оценена с оценка не по-ниска от „4”.
Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на
концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава
компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността.
Всеки член на комисията ще преценява резултатите от защитата на
концепцията на всеки кандидат по 5–степенна скала, като оценката на всеки
кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.
Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената
концепция и от нейната защита.
Кандидатът се допуска до интервю, ако резултатът от концепцията и нейната
защита е най-малко „8”. Интервюто се провежда в същият ден.
Минималният резултат, при който се счита че кандидатът е издържал
интервюто е 4.00.
4. Коефициенти, с които ще бъдат умножени резултатите на
кандидатите, предвид тяхната относителна тежест са както следва:
- за разработване на концепция и нейната защита – коефициент 4;
- за интервю – коефициент 5.
Допуснатите кандидати да се явят за защита на концепцията за стратегическо
управление на тема: „Визия за дейността и развитието на Регионална здравна
инспекция – Разград - структура, административен подход и контрол на дейността“ и
провеждане на интервю на 17.10.2016 г. от 10,00 часа в административната сграда
на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, ет. 4,
конферентна зала.
ІV. НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРСА КАНДИДАТИ – НЯМА.

ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН КЕНАРОВ
Председател на конкурсната комисия

27.09.2016 г.
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