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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/20.08.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на 
Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, гр. Белене 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 69 

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

администрация, чл.21, ал.1 и ал.2, и чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 
от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.34 от Наредба 
№6/Общински съвет-Белене за условията и реда за упражняване на правата на собственик от 
Община Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества:  

 
І. Открива процедура по провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, гр.Белене при следните условия: 
 

1. Обект на конкурса: избор на управител на Общинска аптека „Здраве“ 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 имат завършено висше образование, специалност „Фармация“, професионална 
квалификация „Магистър фармацевт“; 

2.3. Да имат най-малко пет години професионален опит; 
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; 

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; 
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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 съдружник 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, за справка; 
3.4.Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно-

квалификационна степен „магистър“ по фармация; 
3.5. Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ 

наличие на минимум пет години трудов стаж, като магистър фармацевт; 
3.6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние, оригинал и 

свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 
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. Бизнес програма за срока на договора, както и разработка на организационната, 

управленска структура и численост на дружеството, която се предоставя в отделен запечатан 
плик, поставен в плика с документите – 3 екземпляра; 

3.10. Определя тема на събеседване : „Приоритети и мерки на Общинска аптека 
„Здраве“ЕООД, гр.Белене за подобряване обслужването на гражданите в Община Белене. 

 
4. Документите се поддават в запечатан плик всеки работен ден в Община Белене 

(08.00 ч. до 17.00 ч.) до 15.10.2021 г. 
 
5. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация  относно 

темата – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на управлението на 
Общинска аптека „Здраве“ЕООД, гр.Белене. По време на събеседването комисията по 
провеждане на конкурса има право и на други допълнителни въпроси действащата 
нормативна уредба, прилагана при управлението на общинското лечебно заведение. 

 
II. Управителя на „Здраве“ ЕООД“ не може да работи по служебно или трудово 

правоотношение съгласно чл.20, ал.3 от Закона за публичните предприятия. 
 
ІІI. Конкурсът ще се проведе на 26.10.2021 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; 
2.  Оценка на бизнес програмата; 
3.  Събеседване с кандидатите. 
 
ІV. Кметът на Община Белене назначава комисия за организиране и провеждане 

на конкурс за възлагане на управлението на Общинска аптека „Здраве“ЕООД, 
гр.Белене в състав:  

 



Председател: Председател на Общински съвет Белене; 
      Членове: 1. Общински съветник; 
            2. Юрист; 
                     3. Представител а РЗОК; 
                     4. Представител на Общинска администрация; 
                     5. Магистър по фармация/медицина 
 
 със задача:  
 
 Да организира прием на документи, подготовка и провеждане на конкурс, да разгледа 

постъпилите заявления, да оцени концепцията и проведе събеседване с кандидатите, да 
предложи за одобрение в Общински съвет – Белене кандидата спечелил конкурса и 
класирането по ред на следващите участници.  

 
1. Комисията оценява и класира кандидатите при следните условия: 
 
В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на 

тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие. 
 
Пликът с „Бизнес програмата за срока на договора, както и разработка на 

организационната, управленска структура и численост на дружеството“ се отваря, ако 
заявлението и документите на кандидата отговарят на обявените изисквания, определени в 
решението на Общински съвет - Белене. 

 
1.1. До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на „Бизнес програмата 

за срока на договора, както и разработка на организационната, управленска структура 
и численост на дружеството“ не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз 
основа на следните критерии: 

1.1.1. Съответствие на „Бизнес програмата за срока на договора, както и 
разработка на организационната, управленска структура и численост на дружеството“ 
с нормативната уредба; 

1.1.2. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на дружеството и с 
предмета на дейност; 

1.1.3. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на дружеството; 
1.1.4. Степен на реална приложимост на поставените цели. 
 
1.2. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните 

критерии: 
1.2.1. Обосновано представяне на приоритетите и мерките на „Здраве“ ЕООД гр. 

Белене за подобряване обслужването на жителите и гостите на Община Белене. 
1.2.2. Степен на познаване на нормативната уредба, отнасяща се до дейността на 

дружеството; 
1.2.3. Способност да се планират и взимат управленски решения; 
1.2.4. Комуникативни и организационни способности; 
 
1.3. Оценката на „Бизнес програмата за срока на договора, както и разработка на 

организационната, управленска структура и численост на дружеството“ и оценката от 
проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-
високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 
формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за 
всеки от критериите за оценка. 

 



Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от „Бизнес програмата 
за срока на договора, както и разработка на организационната, управленска структура 
и численост на дружеството“и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 
2. За дейността си комисията изготвя протокол и предлага на Общински съвет решение 

за определяне на кандидата, спечелил конкурса и класирането по реда на следващите 
участници. 

3. Когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение може да удължи 
срока за подаване на заявленията с още 10 дни. Решението се публикува на интернет 
страницата на Община Белене. 

4. В случаите когато всички кандидати са получили оценка по-ниска от 4.50 Общински 
съвет прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс. 

 
V. 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. 

 
VI. Определя възнаграждение в размер на 50,00 лв. на членовете на комисията 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. 

  
VІI. Възлага на Кмета на Община Белене да извърши всички необходими 

действия във връзка с горните решения по провеждането на конкурса. 
 
 

Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА: 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка  Врайкова,  Веско  Манолов,  Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Олег 
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

  ПРОТИВ: няма  
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
   

ПРИЕМА СЕ 
 

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

  Мартина Вакинова
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