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ТЕКСТ ЗА ОБЯВАТА : 

                                                                            

 

„СБАЛПФЗ-БУРГАС“ ЕООД на основание чл.68 от Закона за лечебните заведения ,във 

връзка с чл.90 ал.1 и ал.2 и чл.91 ал.1 и ал.2 от КТ  и Заповед № РД-05-188/13.11.2020 г. 

на Управителя, обявява конкурс за длъжността Главна медицинска сестра  

 

І. Изисквания към кандидатите: 
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по управление на здравни грижи”- 

нотариално заверено. 

2. Придобита специалност по „Професионален бакалавър по здравни грижи”- нотариално 

заверено. 

3. Трудов стаж като старша медицинска сестра в Терапевтично отделение през последните 10 

/десет/ години. 

4. Да са членове на БАПЗГ и да нямат наложени наказания от БАПЗГ.  

5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани. 

 

ІІ. Необходими документи: 
1. Заявление за участие в конкурс. 

2. Нотариално заверени копия от дипломи. 

3. Удостоверение за членство в БАПЗГ. 

4. Удостоверение за трудов стаж. 

5. Свидетелство за съдимост. 

6. Писмена разработка на тема : “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ В 

УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРАДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ОГРАНИЧЕН 

ФИНАНСОВ И ЧОВЕШКИ РЕСУРС ЗА ПЕРОДА 2021-2023 ГОДИНА” 

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: 
1. Първи етап : Разглеждане от комисията на представените задължителни документи и 

допускане на кандидата до втория етап – 16.12.2020 г. в кабинета на Управителя от 10:30 ч. 

7. Втори етап : Разглеждане от комисията представените писмени  разработки на допуснатите 

кандидати на тема: “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ В 

УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРАДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ОГРАНИЧЕН 

ФИНАНСОВ И ЧОВЕШКИ РЕСУРС ЗА ПЕРОДА 2021-2023 ГОДИНА” 

2. Събеседване на комисията с допуснатите кандидатите, получили оценка на разработката, не 

по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и 

комуникативни способности на кандидатите – 22.12.2020 г. в кабинета на Управителя от 

10:30 ч. 

 

Въпроси от кандидатите могат да се отправят в писмен вид както и на електронната поща 

на Административно стопанския блок : pulm_hosp_bs_aso@abv.bg 

Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 

календарни дни след публикуване на обявата. 
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