ЗАПОВЕД
№ ..

.... /?&.

на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД
на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на МБАЛ „НКБ” ЕАД
във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 на МЗ от 22.01.2015г. за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването във вр. с чл. 94
от Кодекса на труда
ОБЯВЯВАМ:
Конкурс за заемане на следните длъжности:
• „Лекар, специализант по Нервни болести” - 2 бр. към Клиника
по Нервни болести;
• „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ - 1 бр. към
Клинична лаборатория.
1. Изисквания към кандидатите:
Кандидатите за участие в конкурса за длъжността:
•
„Лекар, специализант по Нервни болести” следва да имат
придобито виеше образование по Медицина със среден успех от следването
не по-малко от 4.00 и среден успех от положените държавни изпити не помалко от 4.00;
•
„Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ следва да
имат придобито виеше образование по Медицина със среден успех от
следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни
изпити не по-малко от 4.50.
2. Кандидатстване:
Кандидатите за участие в конкурса следва да представят:
- Заявление в свободен текст, в което следва да бъде посочено за коя
длъжност се кандидатства;
- Автобиография по европейски образец;
- Мотивационно писмо;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено виеше
образование по Медицина и/или академична справка.
Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр.
София, ул. „Коньовица”, № 65, в срок до един месец, считано от датата на
публикуване на обява за конкурса в ежедневник.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда от назначена от работодателя комисия, която
извършва изпит и събеседване с всички допуснати кандидати за съответната
длъжност, които отговарят на поставените изисквания и са подали
необходимите документи в определения по-горе срок.

Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на
кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира само успешно
издържалите конкурса.
За проведения конкурс за длъжността Комисията съставя протокол,
който съдържа мотивирано класиране на кандидатите.
Възлагам на Л. Караколева, експерт, Отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”
към МБАЛ „НКБ” ЕАД в срок до 30.05.2022г. да организира обявяването на
конкурса в ежедневник.
Възлагам на Кр. Станчева, статистик, направление „Информационно
осигуряване” към МБАЛ „НКБ” ЕАД в деня на публикуване на обявата да
уведоми СРЗИ за обявената свободна длъжност.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на проф. д-р Ел.
Трендафилова, д.м., зам.-директор по научната дейност към МБАЛ „НКБ”
ЕАД.
Препис от Заповедта да се връчи на всички споменати по-горе лица за
сведение и изпълнение.

И зготвил:Л Караколева

