
Р Е Ш Е Н И Е 
№ 118/08.11.2016 г. 

 
 
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление 

и местна администрация и  чл.9, ал.3 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, прекратява 
конкурсна процедура за възлагане управлението на „МБАЛ Белене” ЕООД, гр.Белене 
по изпълнение на Решение № 88/11.07.2016 г. и Решение № 93/01.09.2016 г. на 
Общински съвет – Белене. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.35 от 
Наредба № 6 на Общински съвет – Белене и чл.3, ал.1 от Наредба № 9 за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
ЗЛЗ, взема решение по обявяване на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ – 
Белене” ЕООД, гр.Белене при следните условия: 

1. Обект на конкурса: избор на управител на „МБАЛ-Белене” ЕООД, гр.Белене; 
2. Изисквания към кандидатите: 
2.1.да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по 

медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт 
или лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и 
управление 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. 

2.2. 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, 
здравен мениджмънт и образователна-квалификационна степен „магистър” по 
икономика и управление,  да имат придобита специалност; 

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

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

придобита специалност, документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт, 
свидетелство за съдимост, копие от документ, удостоверяващ трудов стаж по 
специалността, удостоверение за членство в Българския лекарски съюз. 

3.4. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 
период /2017-2019г./   

4. Документите се подават в запечатан плик всеки работен ден в Община 
Белене (08.00 ч. до 17.00 ч.) до 02.12.2016 г. 

5. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, 
относно темата – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на 
управлението на лечебното заведение. Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: 
„Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система на област Плевен,  
повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото 
развитие”. По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право 
и на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата 
нормативна уредба, прилагана при управлението на общинското лечебно заведение.   



ІІ. Конкурсът да се проведе на 21.12.2016 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 
лечебното заведение за тригодишен период; 

3. събеседване с кандидатите. 
ІІІ. Утвърждава договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Белене” 

ЕООД, гр.Белене, съгласно Приложение 1, като на стр.3 в чл.19, т.5, текста „Да 
извършва конкурентна дейност по смисъла на Закона за защита на конкуренцията” се 
замени с текста „Да бъде управител на друго лечебно заведение”. 

 ІV. Възлага организацията на конкурса на кмета на общината, който назначава 
петчленна комисия, от които: един член е правоспособен юрист,   един магистър по 
медицина и  представител  на РЗИ-Плевен. Комисията провежда конкурса, оценява и 
класира кандидатите при условията и по реда на чл.5 – чл.10 от Наредба № 9 за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения, като изготвя протокол и предлага 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 28.12.2016 г. и 
предлага на общинския съвет за одобрение кандидата, спечелил конкурса. 

V. Задължава настоящият прокурист да представи на кандидатите в тридневен 
срок от поискването справки, писмена информация и документи, относно структурата, 
бюджета, 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 
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 – 15 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 
 


