
   

ОБЯВА 

 Със Заповед № 698/06.4.2022 г. на Управителя на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив“ 

ЕООД на основание  чл.90, чл.91 от Кодекса на труда и  чл.17 на Наредба №15 от 22 януари 2015 

за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „Свети Пантелеймон”-

Пловдив“ ЕООД, ЕИК 115517517, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Никола 

Вапцаров“№ 9  обявява конкурси за заемане на длъжността: 

• Лекар, специализант по  хирургия - 1 място 

 Изисквания към кандидатите  за заемане на длъжността: 

• образование: висше-магистър по медицина; 

• членство в БЛС. 

• компютърна грамотност; 

• лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да 

упражнява професията; 

  

 КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА: 
1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 

2. Проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства чрез писмен 

изпит и събеседване 

По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система.  Кандидатите, получили оценка, не 

по-ниска от мн. добър 4.50 се допускат до класиране. 

 Крайната оценка се формира от:  оценката от комисията, среден успех от следването и държавните 

изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до 

специалността, за която се кандидатства. 

В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се  прилага  по-големия срок 

на трудовия стаж в базата за обучение или друго лечебно заведение 

 

Необходими документи за участие в обявените конкурси:  

• заявление; 

• копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението 

към нея  

• копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС; 

• свидетелство за съдимост; 

 • мотивационно писмо; 

• автобиография – европейски формат; 

• документ за владеене на български език и професионална терминология– за лекари -

чужденци; 

• копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, трудов 

стаж,  ползването на чужди езици и др. – ако има такива; 

 

Място и условия за подаване на документите: 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано името на 

кандидата и длъжността за която кандидатства. На кандидатите се предоставя конспект за 

подготовка по избраната специалност. Кандидатите ще бъдат уведомени лично за недопускането  и 

за  датите за провеждане на конкурсите по специалности. 

 Документи за участие могат да се подават  всеки работен ден от 8,00 ч. До 15,00 ч. в 

едномесечен срок от публикуването на настоящата обява в деловодството  на  МБАЛ „Св. 

Пантелеймон”-Пловдив“ ЕООД гр.Пловдив . Телефон за връзка 032 603981  

     


