
На основание чл.91 и чл.93 от Кодекса на труда , чл.17 ал.3 от Наредба № 1 

от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването и  Решение №  1 /22.03.2022  г. на Изпълнителния 

директор  

Многопрофилна болница за активно лечение  “Света Анна – Варна” АД 

– град Варна обявява конкурс за длъжностите : 

 

- Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 3 свободни 

длъжности  

- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 2 

свободни длъжности 

- Лекар, специализант по Гръдна хирургия – 1 свободна длъжност 

- Лекар, специализант по Детска хирургия – 2 свободни длъжности 

- Лекар, специализант по Клинична лаборатория – 1 свободна 

длъжност 

- Лекар, специализант по Неврохирургия – 2 свободни длъжности 

- Лекар, специализант по Нервни болести – 2 свободни длъжности 

- Лекар, специализант по Неонатология – 1 свободна длъжност 

- Лекар, специализант по Нефрология – 1 свободна длъжност 

- Лекар, специализант по Обща и клинична патология – 1 свободна 

длъжност 

- Лекар, специализант по Ортопедия и травматология – 2 свободни 

длъжности 

- Лекар, специализант по Педиатрия – 2 свободни длъжности 

- Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести - 4 свободни 

длъжности 

- Лекар, специализант по Хирургия – 4 свободни длъжности 

  

 

Изисквания за длъжността  

 Образование: висше – магистър по медицина 

 Членство в БЛС 

 Кандидатите за работа да не са осъждани и да не са лишени от правото да 

упражняват професията 

 

Начин за провеждане на конкурса: 

 Допуснатите кандидати ще бъдат поканени за събеседване с изпитна 

комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Света 

Анна – Варна“ АД . Съгласно чл.17 ал.4 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването при 

провеждането на конкурса ще се вземат предвид: 

 средният успех от следването и от държавните изпити 

 оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-

близки до специалността, за която се кандидатства 

 резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността , за 

която кандидатства 

 другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността 

(социални, организационни, компютърни, езикови и др.) 

 



Необходими документи: автобиография, мотивационно писмо, диплом за  

завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ 

със съответните приложения, свидетелство за съдимост, медицинско 

свидетелство за постъпване на работа за лицата неработещи в МБАЛ „Света 

Анна – Варна“ АД, удостоверение за членство в БЛС, други документи за 

професионална квалификация, умения  и опит,  запечатани  в плик, заявление за 

участие в конкурса. 

 

Срок за подаване на документи – един календарен месец, считано от датата на 

публикуване на обявата в отдел “Човешки ресурси” на МБАЛ “Света Анна – 

Варна” АД с адрес: гр.Варна, бул. Цар Освободител  № 100. 

Справки на телефон – 052 /821-272 

След подаване на необходимите документи, на кандидатите лично срещу 

подпис ще се връчва длъжностна характеристика. 

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от 

кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се 

съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на 

съответната свободна длъжност за лекар, специализант в  МБАЛ “Света Анна – 

Варна” АД. 

  

 

 


