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СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ 
В „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД 

 

Във връзка с влизането в сила от 31.01.2015 г. на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. 
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, 
ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, 
„СБАЛАГ – Майчин дом ЕАД” обявява следните свободни длъжности за лекар–
специализант в лечебното заведение както следва: 
 

-Лекар специализант по „неонатология”    -   1 място 
-Лекар специализант по „анестезиология и интензивно лечение”  - 1 място 

-   Общо 2 места 
 

1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят: 
• Заявление - свободен текст; 
• Автобиография - европейски формат; 
• Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално 

заверен копие; 
• Мотивационно писмо; 

 

Документите ще се приемат в срок от 2 седмици от публикуването на обявата, на 
основание заповед на изп. директор след съгласуване от Съвета на директорите. 
При подаване на документите кандидатите ще могат да се запознаят с 
длъжностната характеристика и проект за договор. 
 

2. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат 
поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изп. 
директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор 
на кандидатите. 

Забележка: В момента работещите в СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД - София, лекари 
на трудов договор, но без специалност ще бъдат зачислени за специализация на следните 
позиции: 

• Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 лекари 
• Специалност „Медицинска генетика“ – 1 лекар 
• Специалност „Трансфузионна хематология“ – 1 лекар 

 
Изп. директор: проф. д-р В. Златков, дм 


