
ВТОРА САГБАЛ „ШЕЙНОВО” ЕАД , гр. София , ул. „Шейново” № 19, тел/факс
02/9441163, на основание чл. 90 ал.1, чл. 91 ал.1 и ал.2 от КТ и във връзка с чл.68 ал.7 от ЗЛЗ
обявява конкурс за длъжностите :

1. Началник на „Родилно отделение”
2. Началник на „Отделение рискова бременност”
3. Началник на Отделение „Гинекология, ендоскопска хирургия, диагностика, профилактика

и лечение на безплодие”
4. Началник на „Неонатологично отделение”
5. Началник на „Отделение по анестезиология и интензивно лечение”
6. Началник на „Диагностично консултативен блок”
7. Главна акушерка

Изисквания за заемане на длъжността „Началник отделение”:

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
2. Медицинска специалност по профила на съответното отделение;
3. За длъжност „Началник на Диагностично консултативен блок” - призната медицинска

специалност по „Акушерство и гинекология”;
4. За длъжност Началник на: „Родилно отделение”, Отделение „Гинекология, ендоскопска

хирургия, диагностика, профилактика и лечение на безплодие”, „Отделение рискова
бременност” и „Диагностично консултативен блок” – трудов стаж не по-малко от пет години
след придобиване на специалност;

5. За длъжност Началник на „Отделение по анестезиология и интензивно лечение” – трудов стаж
не по-малко от десет години след придобиване на специалност;

6. За длъжност „Началник на Неонатологично отделение” – медицинска специалност
„Неонатология” и трудов стаж не по-малко от пет години в областта на неонатологията;

7. Да не са осъждани за престъпления от общ характер;
8. Да не се водят на диспансерен отчет за психично заболяване;
9. Да членуват в Български лекарски съюз;

Изисквания за заемане на длъжността „Главна акушерка”:

1. Завършено висше образование - образователно квалификационна степен „Бакалавър” или
„Магистър” по специалност „Управление на здравните грижи”;

2. Трудов стаж – професионален трудов стаж не по-малко от десет години;
3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер;
4. Да не се водят на диспансерен отчет за психично заболяване;
5. Да членуват в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на документи

2. Събеседване по предварителен писмен проект на тема:

„Развитие и управление на отделението за период от три години. Медицинска и икономическа
ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност” –
за длъжност „Началник отделение”;

„Оптимизиране качеството на здравните грижи във ВТОРА САГБАЛ „Шейново” ЕАД за
период от три години” – за длъжност „Главна акушерка”

Оценяването се извършва по следните критерии:

-степен на реална приложимост на разработения проект;

-съответствие на проекта  с нормативната уредба;
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-съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед  мястото на
лечебното заведение  в системата на общинското здравеопазване.

-обосновано представяне на целите и задачите;

-степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

Класират се кандидатите въз основа на средно-аритметичната оценка от оценка на писмения проект и
от проведеното събеседване - не по–ниска от много добър 4.50.

Необходими документи за длъжност „Началник отделение”:
1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3. Нотариално заверени копия от дипломи за завършено висше образование и призната

специалност по профила на отделението;

4. Препис извлечение от трудова книжка;

5. Карта за предварителен медицински преглед;

6. Медицинска справка  от психодиспансер;

7. Свидетелство за съдимост – оригинал;

8. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз от 2017 година;

9. Писмен проект по посочената тема в отделен запечатан плик.

Необходими документи за длъжност „Главна акушерка”:
1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование – образователно

квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност „Управление на

здравните грижи”;

4. Препис извлечение от трудова книжка;

5. Карта за предварителен медицински преглед;

6. Медицинска справка  от психодиспансер;

7. Свидетелство за съдимост – оригинал;

8. Удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

от 2017 година;

9. Писмен проект по посочената тема в отделен запечатан плик.

Документите на кандидатите ще се приемат в „деловодство” – каб. № 4 в срок от 30 календарни
дни след публикацията на обявата, в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
Проектът се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.

Допълнителна информация относно условията за участие в конкурса и материали, в обем
необходим за разработката на проекта могат да се получат в „Човешки ресурси” – каб. № 33 и на тел.
02 / 9659 428.

Изпълнителен директор:.........................
/ д-р Румен Велев /


