
З А П О В Е Д
 №..771./11.11.2015 г.

Относно: Обявяване на конкурс за специализанти  по лекарски
специалности с образователна-квалификационна степен „магистър” по
медицина

На основание Наредба № 1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и
Протокол № 28/2015 год. на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно
лечение”Проф.д-р Стоян Киркович”АД

 О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

Свободно място за длъжност „лекар-специализант” по специалности:
1. Анестезиологично и инт.лечение 2 длъжности  за нуждите на Спешно отделение
2. Клинична имунология 1 длъжност
3. Клинична хематология 2 длъжност
4. Медицинска онкология 1 длъжност
5. Нервни болести 2 длъжности
6. Образна диагностика 2 длъжности
7. Детска неврология 1 длъжност
8. Детска ендокринология 1 длъжност
9. Педиатрия 1 длъжност
10. Ревматология 1 длъжност
11. Хирургия 2 длъжности
12. Съдова хирургия 2 длъжности

Изисквания към кандидатите:
Кандидатите следва да предоставят Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Нотариално
заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина; Свидетелство за съдимост; Карта за
предварителен медицински преглед; Препис – извлечение от трудова книжка/при условие, че има такава/;
Удостоверение за актуално членство в БЛС.

Документите се подават в деловодството на УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович” в срок до 25. 11. 2015 год.
Комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор разглежда постъпилите документи на

кандидатите за съответствие с изискванията към кандидата и изготвя протокол, съдържащ решение за
допускане/недопускане до събеседване на всеки един от кандидатите, както и обосновка при евентуално решение за
недопускане

Определяне на кандидат, на който се предлага назначаване:
Определянето на кандидат, на който се предлага назначаване, се извършва след провеждане на конкурс.
Конкурсът с кандидатите се провежда от комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор.
Комисията съставя протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение  кой кандидат да бъде назначен.

Възлагам на Завеждащ човешки ресурси да организира:
Публикуването на настоящата заповед на електронната страница на лечебното заведение

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Зам. Директор по медицински дейности
Изпълнителен директор:

/доц.д-р Й.Йовчев, дм/


