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На основание чл. 90 и чл.91, ал. 1 и ал. 2 от КТ във връзка с чл.68, ал.1 от ЗЛЗ и Решение на 

СД на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора 

 

О Б Я В Я В А  

конкурс за срок от три години за заемане длъжността Старша медицинска сестра на КАИЛ: 

 

Конкурсът ще се проведе на база защита на писмен проект на тема: „Разпределение на 

работно време в условията на непрекъснат работен процес”  и  събеседване. 

 

Списък на необходимите документи, изисквания за заемане на длъжността и условията за 

провеждане на конкурса може да прочетете на сайта на болницата или да получите от 

деловодството. 

 

I. ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 

За старша мeдицинска сестра могат да кандидатстват: 

а/Завършилите образователно- квалификационна степен бакалавър или магистър по 

„Управление на здравните грижи” да притежават най-малко 5 години стаж по специалността; да не 

са осъждани; да не са лишени от право да упражняват професията си; да не страдат от заболявания 

и отклонения, които застрашават живота или здравето на пациентите. 

б/. Компютърни умения. 

 

II. КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ПО: 

Представен от кандидата писмен проект на тема: „Разпределение на работно време в 

условията на непрекъснат работен процес” 

Класирането на допуснатите кандидати става след събеседването и е средно аритметично 

число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите 

оценка под 4, 50 не се класират. 

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 

Кандидатите ще се оценяват на база защита на представения писмен проект на тема: 

„Разпределение на работно време в условията на непрекъснат работен процес” 

Защитата на проекта следва да обхваща следното: 

1. Визия на кандидата за оптимизация на работния процес 

2. Анализ на дейността на отделението 

a. Анализ на статистическите показатели на отделението за изминалия тригодишен период 2015-

2017год. 

b. Анализ на кадрови ресурси / медицински специалисти, санитари –квалификация/ 

c. Преки разходи /консумативи, работна заплата/, непреки разходи и извънбюджетни средства от 

платени услуги, избор на екип. 

d. SWOT анализ /силни и слаби страни, възможности и заплахи/. 

3. Проблеми. 
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4. Цели, задачи, дейности. 

5. Риск карта и мониторинг на изпълнение на дейността. 

 

IV. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ: 

A. Документите се представят в Деловодството на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. 

Стара Загора в непрозрачен запечатан плик, който съдържа два други плика, запечатани и 

непрозрачни, както следва: 

 

ПЛИК 1 – ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, който съдържа: 

1. Списък с представените документи 

2. Заявление за участие в конкурса 

3. Професионална автобиография, 

4. Диплома /или нотариално заверено копие/ на диплома за медицински специалист/ 

5. Диплома /или нотариално заверено копие/ за завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър или магистър” по „Управление на здравните грижи” 

6. Документи за допълнителни квалификации, ако има такива  

7. Документ за стаж по специалността, 

8. Свидетелство за съдимост 

9. Медицинско 

 

ПЛИК 2 СЪДЪРЖА 

Писмен проект на тема: „Разпределение на работно време в условията на непрекъснат 

работен процес” 

 

Б/ Срок за подаване на документите – 18.10.2018г. до 18.11.2018год. в Деловодството на УМБАЛ 

„Проф. д-р Стоян Киркович”АД – Стара Загора.  

 

Телефон за информация : 042/ 601086 


