„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН
КОМПЛЕКС“ ЕАД, ФИЛИАЛ БАНЯ

ОБЯВЛЕНИЕ
„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД,
филиал Баня, на основание чл. 90-96 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17 и чл. 47б, ал.
1 от Наредба и № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването и в изпълнение на Заповед на Изпълнителния директор на „СБР-НК“
ЕАД № РД-09-3-4 /09.02.2022 г., обявява конкурс за заемане на длъжността:
Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицинина – 2 /два/
броя за места за специализанти финансирани от Държавата.
Условия на конкурса:
1. Място на работа: „СБР-НК” ЕАД, филиал Баня, гр. Баня, общ. Карлово, ул.
„Липите“ № 1.
2. Срок на договора: Трудовият договор с кандидата, избран за заемане на
длъжността „Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина“, се
сключва съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда и Наредба № 1/22.01.2015 г. за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването за срок до изпълнението на
учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3
от Наредба № 1/22.01.2015 г.
3. До участие в конкурса да се допускат кандидати, отговарящи на
изискванията:
3.1.Образователно - квалификационна степен „Магистър” по специалността
„Медицина”;
3.2.Членство в Български лекарски съюз;
3.3.Да не е осъждан за престъпления от общ характер и да не е лишен от правото да
упражнява професията;
4. Необходими документи за участие в конкурса:
4.1.Заявление за участие в конкурса – свободен текст;
4.2.Автобиография – европейски формат;
4.3.Копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина” и приложението към
нея – заверени с текст „Вярно с оригинала“, три имена и подпис на кандидата;
4.4.Свидетелство за съдимост;
4.5.Удостоверение за членство в Български лекарски съюз;
4.6.Копие от други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на
кандидата: Компютърна грамотност, чужди езици и др., ако има такава;
5. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът да се проведе в два етапа:

Първи етап – по документи – проверка на документите за съответствие с обявените
изисквания.
Втори етап – оценка на кандидата от определена за целта комисия, чрез провеждане
на събеседване за проверка на теоретичните знания в областта на специалността, за която
кандидатства, и другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността
/социални, организационни, компютърни, езикови и др./.
При провеждане на конкурса да се вземат предвид:
1.Средният успех от следването и от държавните изпити;
2.Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки
до специалността, за която се кандидатства;
3.Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която
кандидатства;
4.Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността /социални,
организационни, компютърни, езикови и др./;
6. Място на провеждане на конкурса: „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня.
7. Кандидатите трябва да подадат посочените документи в срок до 16:00 часа на
12.03.2022 г. в Административен отдел при служител „Човешки ресурси“ в „СБР-НК“
ЕАД, филиал Баня – гр. Баня, ул. „Липите“ №1.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
„Конкурс за избор на лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина“,
съгласно чл. 47б, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването име на кандидата, адрес, имейл и телефон за контакт с
кандидата.
Всички допуснати до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата и
часа на провеждане на събеседването.
Изпратената на кандидатите кореспонденция на посочените от тях адреси върху
плика ще се счита за валидно връчена.
На кандидатите да се предоставя при поискване копие от длъжностната
характеристика.
За справки и информация: гр. Баня, ул. „Липите“ №1, тел. 03132/2205, e-mail:
baniakarlovsko@rehabilitation.bg.

