
 
 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„СВЕТА ПЕТКА” АД 

гр. ВИДИН 3700, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 119 

/ тел./факс: / 094 / 60 60 25; e-mail:mbal_vidin@abv.bg 

======================================== 
МБАЛ  „Света Петка” АД – гр. Видин на основание чл. 90, чл.91 от Кодекса  и 

Заповед № РД -11- 82/02.08.2022г. на Изпълнителния директор   

 

ОБЯВЯВА 

Конкурс за длъжността „Лекар – специализант по Кардиология”- 1 място, 

финансирано от държавата 

 

1. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване  

Оценката  от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобална 

система, като най- високата оценка  е отличен (6). Кандидатът, който получи средна 

обща  оценка от членовете на комисията  от индивидуалното събеседване по- ниска от 

мн. Добър 4,50  се счита за неиздържал конкурса. Спечелилите конкурса  са онези 

кандидати, които са получили най- високи оценки, след класиране според  

окончателния резултат, който е получен при провеждането на конкурса. 

2.Изисквания за заемане на длъжността „лекар-специализант“: 
2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- магистър по медицина; 

2.2. Членство в Български лекарски съюз; 

2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от 

правото да упражнява професията; 

 

3.Необходими документи за кандидатстване: 
3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст; 

3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- квалификационна степен 

„Магистър по медицина” и приложението към нея, заверена с текст „Вярно с 

оригинала”, три имена и подпис на кандидата; 

3.3. Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС. 

3.4. Автобиография. 

3.5.Свидетелство за съдимост. 

3.6. Копие от други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на 

кандидата, трудов стаж, ползване на чужди езици и др. - ако има такива. 

 

4. Подаване на документи за участие в конкурса: 
 4.1 Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано името 

на кандидата и длъжността, за която кандидатства . 

4.2. Документите се подават в Деловодството на МБАЛ „ Св. Петка” АД гр. Видин, ул. 

„Цар Симеон Велики” № 119 в 30 /тридесет/ - дневен срок след датата на публикуване 

на обявата, всеки делничен ден от 08,00 ч. до 16,30 ч. 

       Допускането на кандидатите до конкурс ще се извърши от комисия, възоснова  на 

подадените от тях документи. 

Допуснатите кандидати ще получат писмено съобщение за датата, часа и мястото 

за провеждане на събеседването. 

Телефон за контакти: 094/60-21-31 / вътр. 222. 

 

          Краен срок за подаване на документите 16:30 часа на 01.09.2022г.  

 

 



 


