На основание чл. 90 ал. 1, предложение последно, във връзка с чл.91 от КТ, чл.68 от ЗЛЗ,
чл.24 от Правилника за устройството, дейността и организация на вътрешния ред на „УМБАЛ
Проф. Д-р Ст. Киркович” – АД гр. Стара Загора и решение на СД от 55/11.01.2021г. на
„УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” – АД гр. Стара Загора
ОБЯВЯВА
Конкурс за заемане на длъжността „Старша медицинска сестра/акушерка/лаборант на клиника
/ отделение / лаборатория” за срок до три години както следва:
Старша медицинска/акушерка/лаборант сестра на:
1. Клиника/отделение по кардиология с ревматология
2. Клиника/отделение по Нефрология и Хемодиализа
3. Клиника/отделение по Гастроентерология
4. Клиника/отделение по Пневмология и фтизиатрия
5. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната
6. Клиника по Педиатрия
7. Клиника по Нервни болести
8. Клиника по Ортопедия и травматология
9. Клиника/отделение по УНГ и Очни болести
10. Клиника по хирургия
11. Клиника/отделение Детска хирургия
12. Клиника по урология
13. Клиника по гръдна хирургия
14. Клиника по съдова хирургия
15. Клиника по кожни и венeрически болести
16. Клиника по Неонатология
17. Клиника по АГ
18. Клиника по Инфекц. болести с ХИВ и СПИН
19. Kлиника по Неврохирургия
20. КАИЛ
21. Отделение по кл. хематология и мед.онкология
22. Отд.по Физикална и рехаб.медицина
23. Клиника/отделение по психиатрия
24. ДКБ / Спешно отделение
25. Клиника по обща и клинична патология и отделение по съдебна медицина
26. Клиника/отделение по Образна диагностика
27. Клинична лаборатория

28. Лаборатория по микробиология
29. Лаборатория по клинична имунология и лаборатория по вирусология
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТ „СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ЛАБОРАНТ/
АКУШЕРКА"

Представен от кандидата писмен проект: „Разпределение на работно време в условията на
непрекъснат работен процес и повишаване на квалификацията при нарастващи изисквания", в който
са визирани: анализ на дейността на структурата за три годишен период; анализ на статистическите
показатели на структурата в т.ч. кадрови ресурси / медицински специалисти, санитар/, преки разходи
/консумативи, работна заплата, непреки разходи и извънбюджетни средства от платени услуги, избор на
дейности срещу заплащане, анализ /силни и слаби страни, възможни рискове и заплахи, проблеми, цели,
задачи, дейности, риск карта и мониторинг на изпълнение на дейността. Визия на кандидата за
оптимизация на работния процес и развитие на човешките ресурси в звеното което работи/кандидатства.
Изисквания за прием на документи:
1.1.0бразование-квалификационна степен бакалавър или магистър по „Управление на здравните
грижи";
1.2. Трудов стаж-най-малко 5 години стаж по специалността - извлечение от трудова книжка;
1.3. Свидетелство за съдимост; Да не са осъждани; да не са лишени от право да упражняват
професията си; да са в здравословно състояние позволяващо да извършва работата на длъжността за
която кандидатства;
1.4. Да не са уронвали авторитета на лечебното заведение в което работят;
1.5. Придобита допълнителна квалификация/сертификат за повишаване на квалификацията през
изминалите три години по клиничното направление на звеното за което лицето кандидатства;
1.6.Компютърни умения;
1.7.Кандидатът не следва да е придобил правото на пенсия към момента на възложения период на
управление на клиниката/отделението;
1.8.Затворен в непрозрачен плик проект.

Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап – проверка на документите на кандидатите. Комисията се произнася с решение
в писмен протокол по допускането за участие в конкурса на кандидатите, внесли документи. На
недопуснатите в конкурса се съобщава писмено на посочения електронен адрес или се
уведомяват на посочения от тях телефон за връзка. На допуснатите в конкурса се съобщава
писмено, на посочения електронен адрес или на посочения от тях телефон за връзка, за датата,
часа и мястото на провеждане на следващия етап от конкурса.
Втори етап – събеседване и защита на проект. Комисията провежда събеседване с
кандидатите. Кандидатите представят защита на своя проект. Оценката е средно аритметично
число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Комисията
класира само успешно издържалите конкурса. Издържали конкурса се считат кандидатите,
получили оценка най-малко 4,50.
Резултатът от конкурса се обявява чрез писмено съобщение на посочения от кандидатите
електронен адрес, в тридневен срок от съставяне на протокола на комисията.
Длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите в
„Човешки ресурси“, при подаване на документите.
Документите се подават в запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността,
за която кандидатства.
Документите се подават в „Деловодството“ на болницата.
Срок за подаване на документите е 3 месеца от датата на публикуване на обявата в сайта на
лечебното заведение – от 05.02.2021 г. до 05.05.2021 г.
Датите за провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на сайта на лечебното
заведение след изтичане на срока за прием на документи.
Справки на тел.: 0884400735 Соня Димитрова – Н-к „Човешки ресурси“
Изп.директор:…………………………..
/Проф.д-р Й.Йовчев, д.м./

