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„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЛУКОВИТ” ЕООД,  
гр. Луковит 

 
 на основание чл.68 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 ал.1, чл. 
91 и сл. от Кодекса на труда 
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 
 
1. Началник отделение/лаборатория: 

• Началник на Терапевтично отделение; 
• Началник на Детско отделение; 
• Началник на Акушеро-генекологично отделение; 
• Началник на Хирургично отделение; 
• Началник на Неврологично отделение; 
• Началник Отделение по образна диагностика; 
• Началник на кличична лаборатория; 

 
2. Главна медицинска сестра. 
 
3. Старши медицински сестри/акшерки: 

• Старша медицинска сестра Терапевтично отделение; 
• Старша медицинска сестра Детско отделение; 
• Старша акушерка Акушеро-генекологично отделение; 
• Старша медицинска сестра Неврологично отделение 

 
До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия: 

 
I. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите: 

  
1. За началник на отделение:  

 
 Завършено висше образование магистър по медицина, призната специалност по 

профила на отделението /чл. 68 ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ/ и стаж, както следва:  
• Началник на Терапевтично отделение - стаж, не по-малък от 5 години по 

специалността; 
• Началник на Детско отделение - стаж, не по-малък от 5 години по специалността; 
• Началник на Акушеро-генекологично отделение - стаж, не по-малък от 5 години по 

специалността; 
• Началник на Хирургично отделение - стаж, не по-малък от 5 години по 

специалността; 
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• Началник на Неврологично отделение - стаж, не по-малък от 5 години по 
специалността; 

• Началник Отделение по образна диагностика - стаж, не по-малък от 5 години по 
специалността; 

• Началник на кличична лаборатория - стаж, не по-малък от 5 години по 
специалността. 

 Членство в БЛС. 
 Кандидатите за работа да не са осъждани и да не са лишени от правото да 

упражняват професията. 
 
2. За главна медицинска сестра:  
 Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по 

специалността „Управление на здравните грижи“ и медицински трудов стаж – 5 
години /чл.70 ал.1 от ЗЛЗ/. 

 Членство в БАПЗГ. 
 Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер. 

 
 

3. За старша медицинска сестра/старша акушерка:  
 Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по 

специалността „Управление на здравните грижи” и медицински трудов стаж – 5 
години /чл.68 ал.6 от ЗЛЗ/.   

 Членство в БАПЗГ. 
 Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер. 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса 

1. Конкурс за началник отделение/лаборатория 

Конкурсът ще се проведе по документи, защита и събеседване по предварително 
изготвен проект на тема: 

„Цели, задачи, организация и анализ на дейността на съответната болнична 
структура. Визия и насоки за развитие за повишаване на ефективността” за 
тригодишен период.  
 
2. Конкурс за главна медицинска сестра 

Конкурсът ще се проведе по документи, защита и събеседване по предварително 
изготвен проект на тема: 

„Програма за управление на дейността на специалистите по здравни грижи” в 
„МБАЛ-Луковит” ЕООД. 
 
3. Конкурс за старша медицинска сестра/старша акушерка 



3 
 

Конкурсът ще се проведе по документи, защита и събеседване по предварително 
изготвен проект на тема: 

„Управление на специалистите по здравни грижи” в съответното отделение. 
 

III. Необходими документи за участие в конкурса 
 

1. Началник на отделение/лаборатория 
- заявление за участие в конкурса;  
- СV;  
- Проект на тема: „Цели, задачи, организация и анализ на дейността на съответната 
болнична структура. Визия и насоки за развитие за повишаване на ефективността”;  
- удостоверение за трудов стаж;  
- диплома за завършено образование;  
- свидетелство за съдимост;  
- медицинско свидетелство. 
 
2. Главна медицинска сестра 
- молба-заявление за участие в конкурса 
- СV;  
- Проект на тема: „Програма за управление на дейността на специалистите по 
здравни грижи”; 
- удостоверение за трудов стаж; 
- диплома за завършено образование; 
- свидетелство за съдимост; 
-     медицинско свидетелство. 
 

 
3. Старша медицинска сестра/старша акушерка 
- заявление за участие в конкурса;  
- СV;  
- Проект „Управление на специалистите по здравни грижи”;  
- удостоверение за трудов стаж;  
- диплома за завършено образование;  
- удостоверение за членство в БАПЗГ; 
- свидетелство за съдимост;  
- медицинско свидетелство. 

 
IV. Място и срок за подаване на документи.  

 
Документите се подават в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на публикуване на 
обявата. 
Документите се подават в служба „Личен състав” на „МБАЛ-Луковит” ЕООД, 
гр.Луковит, ул. „Княз Борис І” № 52. 
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще бъде на разположение на 
кандидатите в служба „Личен състав”. Всеки кандидат може да получи копие от 
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длъжностната характеристика от 08.30 часа до 16.00 часа всеки работен ден от датата 
на публикуване на обявата до изтичане на срока по прием на документите. 
 
Договорите се сключват за срок до 3 години. 
 
За справки и допълнителна информация на GSM 0894792041 
Обявата е публикувана във вестник „Луковитски новини” на 10,06,2022 год 
 

 
Д-р Иван Иванов 
Управител на „МБАЛ – Луковит“ ЕООД,  
гр. Луковит  
  

 


