Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 от НСПДА
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор за участие в стипендиантска програма

1. Информация за административната структура
Наименование на административната
структура

Регионална здравна инспекция – Бургас

Наименование на административното звено

Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Микробиология,
вирусология и паразитология“

2. Информация за стипендиантската програма
„Медицински
Специалност
грижи“
Брой стипендии

1 брой

Размер на стипендията

100 /сто/ лв.

лаборант“,

професионално

направление

„Здравни

Период, за който се предоставя стипендията от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Срок за придобиване на образователноквалификационна степен

До края на 2021 г.

Срок, за който стипендиантът е задължен да
3 години
работи в съответната администрация
3. Специфични изисквания
За участие в стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти - български граждани, които се
обучават в български или чуждестранни висши училища и са завършили трети курс на обучение по специалност„медицински лаборант“, професионално направление „здравни грижи“. Всеки студент може да бъде включен в
стипендиантска програма в държавната администрация само веднъж.
4. Задължения на стипендианта
Пробонабиране и извършване на микробиологични,
вирусологичени и паразитологични изследвания
чрез методи на лабораторен анализ.

Задачи, които ще изпълнява стипендиантът

Усвояване на специфични знания и практически
Знания и умения, които се очаква стипендиантът да придобие умения необходими за качествено практикуване на
професията, прецизна и отлична лабораторна
по време на програмата
диагностика.
5. Начин на подбор
Писмен изпит (тест или писмена разработка) и интервю

Тест и интервю

6. Място и срок за подаване на документи
Адрес

гр.Бургас ,ул.Александровска №120

Административно звено

Документите се представят на адрес: Бургас, ул. “Александровска“
№ 120, ет.1 /деловодство/ всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

Лице за контакт

Янка Стоянова e-mail: rzi@rzi-burgas.com; тел. за връзка-056/807 312

Краен срок за подаване на документите

До 18.11.2019 г. 17:00 ч.

Начин за подаване на документите

Документите се представят, лично от кандидатите или сканирани
на e-mail:rzi@rzi-burgas.com. В случай, че са подадени по ел. път, ако
кандидатът бъде допуснат до писмен изпит, той следва да
представи на комисията по подбор оригиналите на документите,
които е подал.

Общодостъпно място, на което ще се
публикуват списъци или други съобщения

Списъците и всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на
информационно табло намиращо се на партерен етаж в сградата
на РЗИ –Бургас, ул. “Александровска” № 120 и на интернет
страницата на РЗИ- Бургас- http://www.rzi-burgas.com/konkursi.htm

Дата на публикуване на обявлението
7. Необходими документи
1. Заявление по образец съгласно приложение № 3 от Наредбата за провеждането на стипендиантска програма в
държавната администрация.
2. Мотивационно писмо.
3. Документ, удостоверяващ студентското положение на кандидата.
4. Други документи, които да удостоверят наличието на специфични изисквания, когато такива се изискват в
обявлението.
5. Декларация, че лицето е български гражданин, съгласно приложение № 4.
6. Други документи, ако е приложимо.

