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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 303 
 

по Протокол  № 23 / 27.07.2017 г. 
 

 

Относно: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на «МБАЛ-Попово» 

ЕООД гр. Попово.  

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов  – кмет на община Попово 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  27  

 

 

На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от 

Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от  

ЗМСМА,  Общинският съвет 

РЕШИ 
1.Обявява конкурс за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр.Попово  на три 

етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, както следва: 

І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 

изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите.  

1.1. Обект на конкурса: 

Избор на управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр. Попово. 

1.2.Изисквания към кандидатите:  

До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:  

- да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно 

дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-

квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от 

Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или 

икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по 

медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са 

реабилитирани.  

1.3.Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени: 

В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в Деловодството 

на Община Попово - „Център за административно обслужване и информация”,  гр. Попово, 

ул.“Александър Стамболийски” №1 следните документи:  

- заявление за участие в конкурса;  

- документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;  

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;  

- медицинско свидетелство;  

- свидетелство за съдимост;  
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- автобиография;  

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

В деня на конкурса кандидатите следва да представят оригинал на следните документи за справка: 

- Документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;  

- Трудова (служебна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж.  

1.3.1.На основание чл. 7 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, за участие в конкурса се подава 

заявление към което се прилагат два отделни плика, както следва: 

- плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с 

изискванията за участие; 

- плик № 2 съдържа програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 

период. 

Пликовете №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален 

регистър по реда на тяхното постъпване. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата 

и часа на приемането му. 

1.3.2.Общински съвет – гр. Попово задължава настоящия управител на лечебното заведение, 

незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от кандидатите за 

участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 

персонала.  

1.4. Теми предмет на събеседването: 

1.4.1. Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика; 

1.4.2. Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните 

заведения; 

1.4.3. Повишаване качеството на медицинското обслужване. 

1.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 

- 31.08.2017г. / четвъртък / от 10:00ч. в зала 205 на Общинска администрация – гр. Попово, 

ул.“Александър Стамболийски” № 1  

2. На основание чл. 5, ал. 1, ал. 2, ал.3 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 

заведения, Общински съвет – гр.Попово назначава комисия за провеждане на конкурса за възлагане 

управлението на „МБАЛ - ПОПОВО“ ЕООД гр.Попово, както следва:  

-Председател на комисията: Емел Мустафова Расимова – Заместник кмет на Община Попово; 

-Секретар: Гецо Стойчев Гецов – общински съветник; 

-магистър по медицина: проф. Веселин Борисов Василев 

-правоспособен юрист: Румен Георгиев Кьосев – общински съветник;  

-Представител на Регионална здравна инспекция ....................................................................               

3. Определя еднократно възнаграждение на членовете на комисията, с изключение на лицата по чл. 5, 

ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, както следва: 

За председател: 70 /седемдесет/ лева; За секретар: 50 /петдесет/ лева; За член: 40 /четиридесет/ лева. 

4. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, Общински съвет – гр.Попово 

утвърждава проект на договор за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, съгласно 

приложение. 

 

 

 

 Гласували:   за -  27  ;  против -  0 ;   въздържали се –   0 ; 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


