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„Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик 

обявява конкурс за длъжността  „Главна медицинска сестра”. 

Изисквания за заемане на длъжността: висше медицинско образование, степен 

„бакалавър” или „магистър” по  специалност „Управление на здравни грижи“; трудов 

стаж най-малко 10 години като медицинска сестра; управленски опит като старша или 

главна медицинска сестра най-малко 2 години. 

Необходими документи за участие в конкурса: Заявление за участие в 

конкурса; CV (Автобиография); Заверени от участника копия от: диплом за придобита 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността 

„Управление на здравни грижи”, други удостоверения за повишаване на 

квалификацията (ако има такива), трудова книжка, удостоверяващо трудов стаж не по-

малко от 10 години като медицинска сестра, както и управленски опит не по-малко от 3 

години като старша или главна медицинска сестра, актуално удостоверение за членство 

в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ); Проект на 

тема: „Управление на здравните грижи в „Специализирана болница за рехабилитация – 

Тузлата” ЕООД, гр. Балчик за тригодишен период”. 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на 

лечебното заведение и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция,  електронна 

поща и телефон за връзка. В този плик се поставят два запечатани непрозрачни плика, 

обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, като в Плик 2 се поставя само писмения 

проект, а в Плик 1 се поставят всички останали изискуеми документи.   

Срок за подаване на документите – от публикуванe на обявата до 25.10.2021 г., 

всеки работен ден от 9.00 ч до 15.00 ч в сградата на „СБР – Тузлата“ ЕООД,  стая 

„Счетоводство, каса“.  

Ред за провеждане на конкурса: Етап 1 – Проверка за допустимост на 

кандидатите и съответствието на представените от същите документи с изискванията за 

заемане на длъжността. Етап 1 ще се проведе на 27.10.2021 г. от 10:00 часа в сградата 

на лечебното заведение. Етап 2 - Презентация от страна на кандидата на изготвения 

писмен проект и събеседване с допуснатите кандидати по въпроси от областта на 

здравните грижи и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението в 

лечебните заведения, в частност държавните болници.  

На заинтересованите лица е осигурен достъп до характеристиката на конкурсната 

длъжност и необходимите материалите и информация за подготовка на темата, в стая 

„Счетоводство, каса“ на „СБР-ТУЗЛАТА“ ЕООД, град Балчик, местност „Тузлата“, от 

9.00 ч до 15.00 ч. всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до изтичане на 

срока за прием на документите, срещу документ за самоличност.  

С кандидата класиран на първо място ще бъде сключен трудов договор за срок от 

3/три/ години. 


