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                                                 Р Е Ш Е Н И Е 
№ 65/06.04.2016 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.16, ал.3 и чл.63, ал.5 от Закона за лечебните заведения и чл.35 от 
Наредба № 6 на Общински съвет – Белене: 

І. Открива процедура по провеждане на конкурс за възлагане управлението на 
Медицински център „Бел Медик” ЕООД, гр.Белене при следните условия: 

1. Обект на конкурса: 
Избор на управител на МЦ „Бел Медик” ЕООД, гр.Белене; 

   2.Изисквания към кандидатите: 
 2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по 

медицина с призната специалност. Притежаването на квалификация по здравен 
мениджмънт е предимство; 
Притежаването на повече от три години опит от управление на лечебни заведения е 
предимство; 

2.2. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 
общ характер, освен ако са реабилитирани. 

1. Необходими документи: 
3.1.Заявление за участие в конкурс – по образец; 
3.2.  Заверени копия от : диплом за завършено висше образование; диплом за 

призната специалност, документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт, 
свидетелство за съдимост, копие от документ, удостоверяващ трудов стаж по 
специалността. 

3.3.  Програма за развитието и дейността на МЦ „Бел Медик” ЕООД, 
гр.Белене за тригодишен период /2016-2019 г./ 

4.Документите се подават в запечатан плик в Община Белене в срок до 17.00 ч. 
на 13.05.2016 г. 

ІІ. Конкурсът да се проведе на 20.05.2016 г. от 9.00 ч. в сградата на общинската 
администрация, зала № 26 на три етапа: 

1. Проверка на съответствието на представените от кандидатите документи 
с изискванията по т.2 

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 
медицинския център за тригодишен период 

3. Събеседване с кандидатите 
ІІІ. Утвърждава договор за възлагане на управлението на МЦ „Бел Медик” 

ЕООД, гр.Белене, съгласно Приложение 1. 
ІV. Възлага организацията на конкурса на кмета на общината, който назначава 

пет членна комисия, от които поне един член е правоспособен юрист, а друг е 
представител на регионалната здравна инспекция, която да проведе конкурса, оцени и 
класира кандидатите при условията и по реда на чл.5 – чл.10 от Наредба № 9/2001 год. 
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения, като изготви протокол и предложи за одобрение на общинския 
съвет решение за определяне кандидата, спечелил конкурса. 

Когато комисията класира двама или повече кандидати с най-високи и равни 
оценки, протокола се предоставя на назначена от кмета на общината тричленна 
комисия в различен състав от този на комисията по изречение първо, за допълнително 
събеседване. Комисията провежда допълнителното събеседване на 27.05.2016 г. и 
предлага на общинския съвет за одобрение кандидата, спечелил конкурса.  
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V.Задължава настоящият  управител на медицинския център да представи на 
кандидатите в тридневен срок от поискването справки, писмена информация и 
документи, относно структурата, числеността и щатното разписание на персонала, 
както и годишните финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., в т.ч. и отчетите 
представени на РЗОК – гр.Плевен. 

VІ. Определя възнаграждение в размер на 50,00 лв. на членовете на комисиите 
по т. ІV, без тези които са лица по чл.19, ал.7 от Закона за администрацията, държавни 
служители и лица по чл.107а от Кодекса на труда.  

 
 

 
ГЛАСУВАЛИ    -  15  общински съветници 
ЗА –  11 
ПРОТИВ - 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –2 
ПРИЕМА СЕ 
 


