
 

МНОГОПРОФИЛНА   БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ  ПО НЕВРОЛОГИЯ  И  ПСИХИАТРИЯ  “СВЕТИ НАУМ” 

АКРЕДИТИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА 
София 1113, ул. "д-р Любен Русев” № 1.,  тел  (02)  9702 300 (222); 0886766068,  факс (02) 8709309; 

Ел. поща  umbalnp@svnaum.com 

MULTIPROFILE  HOSPITAL  FOR   ACTIVE  TREATMENT  IN  NEUROLOGY  AND  PSYCHIATRY 
“ST.  NAUM” 

ACCREDITED UNIVERSITY  HOSPITAL 
1113 Sofia, 1, Louben Roussev str.; tel: +359 (2) 9702 300 (222);  0886766068, fax: +359 (2) 8709309; 

E-mail: umbalnp@svnaumcom 
 
 
Изх. №Д-1/03.01.23 г. 

ОБЯВА ЗА РАБОТА 

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум” 

ЕАД, гр. София на основание чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда и във връзка с  чл.17, 

ал.1  от Наредба №1 от 22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването, обявява следните свободни места: 

1. Лекар специализант по нервни болести към Клиника по невродегеративни и 

периферно-нервни заболявания, второ отделение по периферно-нервни 

заболявания - 1 бр.; 

2. Лекар специализант по психиатрия към Втора психиатрична клиника 

3. Лекар специализант по нервни болести към Клиника за интензивно лечение на 

нервни болести, Отделение за интензивно лечение 

 

Необходими документи за заемане на длъжността: 

1. Заявление свободен текст за заемане на съответната длъжност; 

2. Документ за самоличност на специализанта се представя само при подаване 

на заявлението, за проверка на данните отразени в заявлението; 

3. Диплома за придобитата от специализанта професионална квалификация в 

Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта 

да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е 

придобита в друга държава; 

4. Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна 

организация; 

5. Свидетелство за съдимост; 

6. Медицинско свидетелство за работа; 

7. Документ удостоверяващ трудовия стаж; 

Документите се подават в сектор  „Човешки ресурси” при специалист човешки 

ресурси в срок до 03.02.2023 г.  всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. 

При наличие на повече кандидати от броя на свободното място, класирането ще е 

съобразно средния успех от следването на кандидата и проведено събеседване от 

комисия, назначена от изпълнителния директор. 

 Събеседването ще бъде по тема от профила на клиниката, в която кандидатстват 

за заемане на длъжността. 

Кандидатът спечелил мястото при решение на ръководството на лечебното 

заведение се задължава след приключване на срока на обучението и придобиване на 

специалност да продължи да работи в „МБАЛНП-Свети Наум" ЕАД за срок от 5 (пет) 

години на длъжност за лице с професионална квалификация лекар и придобита 

специалност „Неврология“ и „Психиатрия“. 

 

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /ПП/ 
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