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IPEACE/IATIIJ'I HA
HAPOAHOT0 Cr;EPAnnB
r.X(A UBE'TA KAPAfl I{TIEBA

yBAXAEMA rOCnOX(O nPLACEAATEJT,

FIa ocHosaHr.re qJr. 87. a.n. I o'r Kolrcrlrryu]rrrra Ha Peny6nnKa E]nrapu, t,t .u. 76, an. I

o'r ilpaeulnuKa 3a opraHH3aultrra H Aefilroc'na Ha Hapoguoro ct6pauue BHacflt* 3aKoHonpoerT

3a H3MeHeHne ua 3arona 3a JIeqeOHHTe 3aBeAeHH,r c MorHBI,l KbM rlero H npeABapHreJIHa oqeHKa

rra rm3Aefic'rBr.rero.

Moll, 3aKoltonpoeKTlr Aa 6rAe rrpeAcraBelr 3a pa:JrJle)KAalre ,r rJlacyBalte fi,rJlacno
ycTarroBeHr{fl PeA.
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l'} E lI YEJII,{ KA EbJt f A P [IfI
HAPOAI{O CITEPAHPIE

Ilpoenr'!

SAKOH
3il II3$reIIeIIue Hfl 3aKolrir 3zl .rIe.Ie6rIrITe 3aBeAeHurI

(o6u., AB, 6p. 62 or 1999 r.. u3iv,. lr Aon., 6p. 88, I l3 u I 14 or 1999 r., 6p. 36, 65 u 108 or 2000
r., PeurenueNs II or2l.05.2001 r. na Koucrn'ryr{r{ourrun cr,A}ra Peny6rura Erlrapru- 6p.5l or'
2001 r.,H3M.H4on.,6p.28n62or2002r.,6p.83, 102u Il4or2003r.,6p.70ot2004r.,6p.
46,76.85,88 u 105 or2005 r.,6p.30,34,59,80 u 105 or2006 r.,6p.31,53 u 59or2007 r.,6p.
I l0 or 2008 r., 6p. 36. 41,99 r.r l0l or 2009 r., 6p. 38, 59. 98 n 100 or'2010 r., 6p. 45 u 60 or
2A1l r.,6p.54,60 n 102 or2012 r. u 6p. 15 n 20 ot2013 r.,6p. 47 or2014 r.,6p.72u95 or
2015r.,6p.81u98or2016r.,6p.85,99, 101 H I03orZAfi r.,6p. 18,77,84,91 u l02o'r2018
r., 6p. 13,24, 42 s lAl or'2019 r. rr 6p. 28. 54, 71, 85 u 103 or 2024 r.)

S l. B .rr. 63 ar. 4 ce orr\,relrfl.

3axlroqurc.rnr rr paruo pea6u

S 2. B 3axona m ny6rt,t.rnure npeAnpl,r'urn (o6rt.,IIB,6p. 79 o'r?Al9 r., n:rvt.6p. 100 or 2019 r.

n 6p.85 u 96 o'r 2020 r.) r vn.20, al.3 uaxpan cc Ao6asn ,,ultltt4 Karo ileKaplt I{JIH neKapll no

AeHTanHa M9AHrlnHa s neqe6Ho 3aBeAeHlte no cil{r.Icbna ua 3arona ':a le.le6tlltre 3aBeAeHI'tg."

$ 3. 3arOH'sT Blrlt3a B ct{Jla OT AeH, Ha O6HapOlBaHero uy a ,,f\r,pxaBeH Becr}Il'tK".
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MOTHBH
Kbru SnKoIIoilpoeKTa 3a ll3iueHenHe rla 3:rKoIrrI 3a JrerreoHure 3aBeAeIrrrfl

C n:uenc"nue'ro Ha qn. 63 o'r 3arcoHa :la :lcqc6Hlrrc 3aBe,rlenul ce npeAnam Aa ce orNreHu

pa'rnope46ara Hil aJr. 4. rui:r Karo'rfl npo'rHBopeqH no cBorrra $unocorlum r{ c}ul}rocr lra 3arorta ga

ny6luunH npeArpr{flrur (3III-l) ilo orHorrreuue nr6opa n Ha3}raqaBaue'r'o Ha opraH}{re 3a

ynpaBneHHe lr KoHlpoJr.

C npelrararra'ra lroprvra'rlrrlHa npor\,rrHa u 3aroira :a n,u.,6lrruurme flpe1npuflrr{fl ce qenH Aa

ce c'b3AaAe r,r3KjiloqeHHe ro oTHorilct{ile ra6patraTa qJreHoBe're Ila opmr.il.ITe 3a ,vnpaBIe!lue Il
KoHrpon Ha neqe6nlme 3aBeAeHtrfl no qJr. 63, al. 3 or'3axoua :a reqe6ultte 3aBe1et-lu,t r.a ue ruorar
ga pa6o'rl'r no o.rryx<e6no HJn4 rpyAoBo npaBoorr{oueuHe.

,Ileircrnarqa'ra pa3nopeA6a Ha ql. 20, al. 3 or 3llti or eAHa crpaHa Bt3npenrrcrBa jlet(apllre

n ileKapr4Te tto AetfiarHa MeA]rI]rHa, KoHTo ca A[rpeKTopH HnH ynpaBr{TeJltI sa reqe6ult 3aBeAeHrIfl-

ny6nu.lim npeAnpnrrrr,rr rro cMuct:ra ua 3[1f], Aa ynparrHflear rrpo$ecnrl'a cH, a or Apyra ue
AOBeAe rO 3HaqHreJrHo ofpaHltqaBaHe Ha /locT6na Ao MeAllqilHcKa noMoul Ha rpa)I(AaHHre,

oco6ego B no-MaJrKure HacereHn iltecra! K.sAero no npunurln I4Ma cl,ulecrBeH HeAocrHr Ha

MeAHUT{HCKH Cne$taJI}ICTH.

Oqarcsaua'ra rroJr3a or nptreruanelo Ha Hacroflula'ra 3aKol{oI{arenHa HHI{UHarHBa e

ocHrypqBaHc BbilMoxHocl-ra neKapH're H neKapHTe no AeHTaJIll& IUeAI{UHrla, KoHTO Ca AHpeKTOpH

lrrH ynpaBflTert{ Ha ,'reqe6Hu 3aBeAe}rnr-ny6ruul*t IIpeAIIpHn'n4fl Ito cMHc'bJIa l{a 3aKoHa sa

ly6lnunu'rc npcAIIpl,trlrtlf Aa ynpaxltflBtrr npotlecul'ra cl't H Aa ce ocurypu Aocr"bnlla

Me,[l.1u,ll-tcKa noMoul na Or,nrapcruTe rpol(Aar*r, oco6euo B MaJIKHTe HaceJleu]l Mec'ra, KaK[o !{ B

TpyAHo Aocrbn66Te H orAaireqennre pdiioutr, K't Ae't'o nl,tncara IIa AocrarbtlHo Me/{HtlHllcKlI

c rte uua.n HcrH npeAcraBnfl Ba cep]to3eH npo6le:u.

BTIOCHTEJI:
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rrprArlApr,trrJr HA orlnrrxA HA Bb3Ariicrsrlr.ro
ua 3axollonpocnl'a 3a u3tueHenne Ha 3arcoua 3r .rre.le6lrrrre 3aBcAerlrfl

I. OcnoutlulR 3a 3anollo/{areJrua uHlrqua'rura

C Hsl"{eHeltplero Ha ql. 63 o'r 3arcosa sa re,{e6Hure 3aBeAeHr{"q ce npeAnara Aa ce orMeHu
pa:lnope46ara sa al. 4. rtfi rcaro rx npo'rl,BopeqH no cBorra {lu:roco$ux uirul,.roc.r Ha,3axoHa sa
ny6nnlut-t npeAnpllrtrrrr (3ll[I) no o'rnotrreune lrs6opa r{ rra3}raqaBa}{e.r.o Ha crprag6re 3a
ynpaBrleHHe [l KoHTpOJt.

C npe4laraHara HopIuarlIBHa npoil,lflua s 3axoua sa ny6nnlHure [peidnpurntg ce qens Aa
ce ca3AaAe H3KJIlotleHHe no ortlolueune :a6par.Iara qneuoBere rra opraHnre 3a yilpftBfleHne H
Kol'rrpon sA leqe6ultre 3aBeAet{}tfl no qfl. 63, ar. 3 o'r 3aroua 3a qe.le6uure 3aBeAe}tilfl Aa He Morar
4a pa6olxl no cryxe6Ho HnH rpyAoBo rrpaBoornoueHlre.

,{eficrnaqara pasnope46a Ha ql. 20, a,r. 3 or 3IIII or eAHa crpaua Bb3npenflTcrBa neKapH.re
H JreKapr{Te nc} ,4eHTaJrHa MeAuu[Ha, Kor,rro ca AupeKropu/ynpann.relu ua leqe6nu 3aBeAeHHfl_
ny6lt't'tuu npeAnpl{rtru, no cMl,rcl,la Ha 3ilII Aa ynpa)r(Hrear npo$ecsflTa ct4, a or Apyra l]le
AOBeAe ro 3[IaqH'renrlo orpaHHrlal]alie Ha Aocl-bna Ao MeAr{UurrcKa noN{oul Ha rpoKAar{}l'r.o,
oco6eHo B tlo-ManKnTe HaceJleur{ Mecra. KbAst'o no nprruuHn ltMa cbulec.rBeH r{eAocrpr 1"la

MCAH U}I HCI(H CIIEUUAJIHCTH.

II. 3allu'repecoBsHrr rpyuu
3auHrepecoBat{HTe or ltacrolur,Hrr tarouonpoerT rpy[lt ca BCHTTKH rerapil H reKapr,r rto

AclrrarHa MeAHLlntta, KoH'to ca AuperTopt4 HJtn ynpaBnrenH sa leue6uu 3aBeAeHur-ny61uuuu
npeArrpurrufl no cMHc.bJla Ha 3axoua sa ny6lr.ruul,rre npeAnpnrrnr.

II[. Auruu3 tra pa3xoAr n noJr3rl
llpe4loxeHn're npoMeHlr HrMa Aa AoBeAa'r Ao nr,:AeiicrBHe B]pxy /[,p](aBHHr 6roAxrer.

o'laxnaltara noJl3a e ocurypr{Ba}re B}3Mox}roc'rra neKapuTe r.r nerapuTe no Aer{TaJrr{a
MeAHul{Ha. KoHTo ca /lHpeKropH HJIH ynpaBu'renH rra leqe6uu 3aBeAeHHfl-ny6"rruuHu
npeAnpHrTl4, no cMHcl,la ua 3axoHa aa ny6lu,tuHle flpegilpHll'Hfl Aa ynpamrrnal nporfeculr.a
cH H &a ce ocHrypx Aocrbnna MeALrr{r,rHcKa noMorq xa 6urmpcKn'r'e rpaxAanll, oco6eno n
MaJIKHTe HaceneHll Mecra, KaKro r.r B TpyAHo AocrbnHH're n orghlevexu're pafiou[r, KbAero
JIHncara Ha AocrarbqHo MeAtrqr4ncKu cneUuilltncru npeAcraBJrflBa cepuo3eH npo6nen,1.

IV. AAnruHuc'rparuBrra relmecr rr crpyr$ypHn npo:lrcHlr
He ce npegrHx(Aa cb3AaBaHero Ha HoBH aAMHrlHcrparHBHH crpyKTypu H rra Aon'r,JrlruTeJrHa

aAMHHHCTpaTHBI{a TeXeCT 3a yqacTHHuH'IE B npoqeca, r(aKTo H B}Be}K.qaHeTO Ha HOBH
perynaTopHr{ pexfl4Mu 14 raKcH.

V. Br:ger"lcrorrc Br,pxy nopMarr{Buara ypeg6a
l-lpuen,taHero Ha HacroflulHfl 3aKoHonpoeKr HflMaAa AoBeAeAo npoMeH[r BApyru 3aKoHH HJrH

B noA3aKoHoBara HopMaruBlra ypeg6a.
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №15/29.12.2020 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на МЦ 
„Бел Медик“ ЕООД, гр.Белене. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №130 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.№35 от Наредба 
№6/Общински съвет-Белене и чл. 3, ал.1 и чл.9, 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: 

 
 
І. Открива процедура по провеждане на конкурс за възлагане управлението на МЦ „Бел 

Медик“ ЕООД, гр.Белене при следните условия: 
 
1. Обект на конкурса: избор на управител на МЦ „Бел Медик” ЕООД, гр.Белене; 
 
2. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания: 
2.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския 

съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2.2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по 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; 

2.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар по дентална медицина или 
икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ 
по дентална медицина, да имат придобита основна специалност; 

2.4. Да не са поставени под запрещение; 
2.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 
2.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на 

публично предприятие; 
2.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено 

отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са 
останали неудовлетворени кредитори; 

2.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно 
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са 
останали неудовлетворени кредитори; 
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2.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права 
линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора 
степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото 
публично предприятие; 

2.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не 
са членове на политически кабинет и секретар на община; 

2.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 
2.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност; 
2.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие. 
2.14. Точки 2.11 и 2.12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството. 
 
3. Необходими документи за участие в конкурса: 
3.1. Заявление до Кмета на Община Белене за допускане за участие в конкурса; 
3.2. Автобиография – европейски формат; 
3.3. Документ за самоличност – копие; 
3.4. Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно-

квалификационна степен „магистър“ по дентална медицина, квалификация по здравен 
мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или диплома за придобита 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и 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. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на 
един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на 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; 

3.5. Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ 
наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар по дентална медицина, или 
икономист; 

3.6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние, оригинал; 
3.7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за 

заемане на длъжността. 
3.8. Декларация, че са налице условията по т. 2.4 – 2.13. 
3.9. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, 

която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.  
 
4. Документите се поддават в запечатан плик всеки работен ден в Община Белене (08.00 

ч. до 17.00 ч.) до 10.02.2021 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, 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 23.02.2021 г. от 10.00 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. 
 
ІII. Възлага организацията на конкурса  на кмета на общината, включително и 

изпълнението на чл. 37 и чл. 38 от Наредба №6 за условията и реда за упражняване на 
правата на собственик от Община Белене върху общинската част от капитала на 
търговските дружества. Кмета назначава пет членна комисия, от които: един член е 
правоспособен юрист, един магистър по медицина, представител на РЗОК, 
представител на РЗИ-Плевен и общински съветник. 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 05.03.2021 г. и предлага на Общинския съвет за 
одобрение кандидата, спечелил конкурса. 

 
IV. Задължава настоящият управител  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 2018 г., 2019 г. и 2020 г., в т.ч. и отчетите представени на РЗОК 
Плевен. 

 
V. 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.  

         
ЗАБЕЛЕЖКА: при удължаване на срока  на обявената извънредна епидемична 

обстановка през 2021 г. от Министерски съвет,  обявените дати за провеждане на конкурс 
ще бъдат променени, съобразно заповедта на министъра на здравеопазването. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 

Даниел Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов,  Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Иван Динов 

 
 
 
 



 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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