
ОБЯВЛЕНИЕ – 26.01.2018 г. 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН 

КОМПЛЕКС” ЕАД – ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ 

На основание чл. 91-96 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните 

заведения „СБР-НК” ЕАД, филиал Поморие, обявява конкурс за заемане на длъжността 

началник отделение на Отделение за физикална и рехабилитационна медицина при 

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Поморие. 

Място на работа: „СБР-НК” ЕАД, филиал Поморие, гр. Поморие, ул. Проф. 

Парашкев Стоянов № 7 

Срок на договора: 3 /три/ години 

Изисквания към кандидатите: 

1.Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „Магистър“ по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“. 

2.Трудов стаж на длъжност „Лекар, физикална и рехабилитационна медицина“ 

не по-малко от 5 години, като трудовият стаж в „СБР-НК” ЕАД е предимство. 

3.Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 

момента на участие в конкурса. 

Необходими документи за участие в конкурса: 

1.Заявление за участие в конкурса 

2.Ксерокопие на документ за самоличност 

3.Биографична справка 

4.Ксерокопие от диплом за завършено образование и квалификация 

5.Документ, удостоверяващ трудовия стаж 

6.Свидетелство за съдимост 

7.Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по 

трудово правоотношение за срок от 3 месеца/ 

8.Удостоверение от БАПЗГ 

9.Писмена разработка на тема: „Организация на дейностите и структурата на 

Отделението за физикална и рехабилитационна медицина. Медицинска и икономическа 

ефективност.“ 



Начин и срок на подаване на документите: 

Документите за участие в конкурса от т. 1 до т. 9 се поставят в запечатан плик, 

на който са изписани трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за контакт. 

Документите се подават лично от кандидата всеки работен ден от 7.30 до 16.00 

часа при служител „Човешки ресурси” в  „СБР-НК” ЕАД, филиал Поморие – гр. 

Поморие, ул. Проф. Парашкев Стоянов № 7, в срок до 1 месец от публикуване на 

настоящата обява. 

На кандидатите се предоставя при поискване копие от длъжностната 

характеристика. 

Оценяване на кандидатите: 

Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите: 

 1.Оценка на разработената тема по шестобалната система 

 2.Оценка по събеседването с кандидата по шестобалната система 

 3.Средна оценка за цялостно представяне 

 Събеседването ще се проведе в периода 14-16.03.2018 г. в сградата на „СБР-НК” 

ЕАД, филиал Поморие – гр. Поморие, ул. Проф. Парашкев Стоянов № 7. 


