
 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС 

На основание: чл. 90 и сл. от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за 
лечебните заведения и Заповед №489/05.11.2020 г. на управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна 
Оряховица” ЕООД, 

МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД ОБЯВЯВА: 

Откриването на процедура за провеждане на конкурс за главна медицинска сестра на 
лечебното заведение. 

I. Изисквания към кандидатите: 
1. Висше образование по специалността „Управление на здравните грижи”, образователно-

квалификационна степен бакалавър или магистър; 
2. Трудов стаж като медицинска сестра – не по-малко от 5 /пет/ години; 
3. Умения за работа в екип; 
4. Умения за работа с компютър, включително работа с MS Office и Internet. 

 
II. Необходими документи за участие в конкурса: 

1. Заявление за участие; 
2. Професионална автобиография; 
3. Диплома за висше образование – копие, заверено от кандидата; 
4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж; 
5. Валидно свидетелство за съдимост; 
6. Писмена разработка на тема: „Управление на здравните грижи и човешките ресурси на 

лечебното заведение за периода 01.2021 г. – 12.2023 г. Организация на работата на лечебното 
заведение по превенция на вътреболничните инфекции”. 

III. Начин на провеждане на конкурса: 
Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. етап по допускане, където ще бъдат проверени 

документите на кандидатите за съответствие с поставените изискванията, както и наличието на 
изискуемите документи; 2. етап по същество, където кандидатите, преминали първия етап, ще бъдат 
поканени на устно събеседване по представената разработка и други теми, свързани със заемането на 
длъжността, за която се провежда конкурс. Образец на заявление за участие и допълнителна информация 
могат да бъдат поискани и получени в отдел Деловодство, от служител, човешки ресурси. 
 

Документите за участие се подават в деловодството на лечебното заведение (стая 203), всеки 
работен ден между 07:30 и 16:00 часа, в едномесечен срок, считано от публикуването на настоящата 
обява. Подаването на документи може да се осъществи както лично, така и по поща или куриер. 
Документите трябва да бъдат поставени в непрозрачен и запечатан плик, като последният трябва да бъде 
означен с името на кандидата и длъжността, за която се кандидатства. Писмената разработка се представя 
в 3 /три/ еднообразни екземпляра. 
 
Д-Р ИВАН ИВАНОВ, 
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД 


