
  
 
 
 
 
 
 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
         МБАЛ „Св.Петка” - АД гр.Видин  ул.”Цар Симеон Велики “ № 119, 
на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 , ал.6 и 
7 от Закона за лечебните заведения , Правилник за устройството дейността 
и вътрешния ред  в МБАЛ”СВ.ПЕТКА” АД  , Правилник за провеждане на 
конкурси в МБАЛ и Заповед на Изпълнителен Директор  №  303 / 08.04. 
2014 година обявява конкурс за назначаване на началник отделение 
/лаборатория/: 
 
I. Началник отделение/лаборатория/: 
1. Началник   Първо вътрешно отделение с дейност по кардиология и  

ревматология 
2. Началник  отделение по Пневмология и фтизиатрия 
3. Началник   отделение по Хирургия 
4. Началник  ОАИЛ 
5. Началник   отделение по Ортопедия и травматология 
6. Началник  Акушеро- гинекологично отделение 
7.  Началник отделение по Нервни болести 
8. Началник отделение по Спешна медицина 
9. Началник отделение по Нефрология и диализно лечение   

10. Началник Второ вътрешно отделение с дейност по гастроентерология, 
ендокринология  и хематология 

11. Началник отделение  по Психиатрия 
12. Началник отделение по Очни болести 
13. Началник отделение по Ушно-носно-гърлени  болести 
14. Началник Клинична лаборатория 
15. Началник Микробиологична лаборатория 
16. Началник отделение по Обща и клинична патология 
17. Началник отделение по Съдебна медицина 
18. Началник отделение по Образна диагностика 
19. Началник отделение по Трансфузионна хематология 
20. Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина 
21. Началник отделение по Педиатрия 
22. Началник отделение по Кожни и венерически болести 

 



II. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване по 
разработена тема : 
      „Развитие и перспектива на отделението /лабораторията/ за  3 
годишен период в съответствие с медицинските стандарти и в 
условията на ограничен финансов и човешки ресурс и нарастваща 
конкуренция “ 
 
III. Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите: 
 
1. Да има завършено висше образование образователно – 

квалификационна степен магистър по “Медицина” . 
2. Придобита специалност по профила на отделението 
3. Трудов стаж след придобиване на специалността – 5/пет/ години . 
4. Квалификационен курс по обществено здраве или здравен 

мениджмънт. 
5. Да е член на БЛС 
6. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер 
7. Компютърна грамотност: умение за работа с Майкрософт  офис 

/WORD;EXCEL/ 
 
IV. Необходими документи за участие в конкурса: 
 

1. Заявление за участие в конкурса  
         -       автобиография по европейски образец 
         - копие от документи за завършено образование 
специалност,квалификация ,правоспособност  
         -     документ за медицински преглед при преустановена трудова 
дейност  за срок над 3 месеца. 
         -     трудова характеристика от последен работодател за кандидатите  
неработещи в лечебното заведение. 
         -    свидетелство за съдимост 
         -    удостоверение за членство в БЛС 

           -      документ за стаж трудов  и/ или осигурителен съобразно 
Кодекса на труда  
           -      копие от диплома или сертификат за придобита квалификация 
по обществено здраве или здравен мениджмънт . 
 

2. писмена разработка на темата в отделен запечатан плик. 
 

   Всички представени документи ,които са копия трябва да са заверени от 
кандидата . 
 
V. Място и срок на подаване на документи 



    Писмена разработка запечатана в плик № 1 и заявлението,придружено 
от другите документи за участие запечатани в плик № 2 се подават в 
деловодството на МБАЛ”СВ.ПЕТКА “ АД гр.Видин в срок до 30/тридесет/  
календарни дни от публикуване на обявата . 
    Документите се приемат и завеждат в отделен регистър, в който се 
вписва входящ номер, дата и час на подаване . 
 
VI. Допускане до конкурс 
 
    Допускане на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, 
определена  със заповед от Работодателя . 
    Комисията в срок от 3/три/ дни след изтичане на крайния срок за 
подаване на документите за участие в конкурса разглеждат подадените 
документи по реда, в който са постъпили . 
    Кандидатите, които са представили необходимите документи, 
удостоверяващи  съответствие с поставените  изисквания за заемане на 
длъжността, се допускат за участие в конкурса . 
    На недопуснатите кандидати  се съобщава писмено съображенията за 
отказ. В седемдневен срок от съобщението те могат да направят 
възражение пред Работодателя, който в 3/три/ дневен срок от получаване 
на възражението решава въпроса окончателно. 
   На допуснатите кандидати  се съобщава писмено датата, часът на 
започване и мястото на провеждане на конкурса . 
 
За справки и допълнителна информация:  094 /60-21-31   вътр.350 


