
О Б Щ И Н С К И  СЪ В Е Т – Б Е Л Е Н Е 
град Белене - 5930, ул.„България”№35,тел. 0658/31061, e- mail:obs.belene@gmail.com, 

www.belene.bg 

ПРОТОКОЛ 
№1 

от извънредно заседание на Общински съвет-Белене,  
проведено на 10.01.2023 г. (вторник) от 19:00 часа в зала 26 на 

Общинска администрация – Белене 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка 
Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия 
Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен 
Арабаджиев 

ОТСЪСТВАЩИ: Петър Дулев 

КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, 
инж. Петър Ангелов 

КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: не присъстват 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Николай Първанов 

РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: няма 

ГРАЖДАНИ: не присъстват 

След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински 
съветници), д-р Бистра Павловска откри заседанието и представи на своите колеги 
предварително предложения дневен ред от 1 (една) точка като уточни причините, 
които налагат свикването на извънредно заседание – спазване на сроковете по 
процедурата за провеждане на конкурс и липсата на други готови предложения към 
този момент. 

Д-р Павловска подложи на гласуване дневния ред от  1 (една) точка. 

Гласували 12 общински съветника:  
ЗА: 12 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
ПРИЕМА СЕ 
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Д Н Е В Е Н Р Е Д 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане 
на управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
БЕЛЕНЕ“ ЕООД, ЕИК 114542439 

ПЪРВА ТОЧКА: 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на Управител и 
възлагане на управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - БЕЛЕНЕ“ ЕООД, ЕИК 114542439 

Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене, като обобщи, уточни и 
представи предложението и проекта на договор с направени необходими 
корекции след консултация с юрист: 

Начало на цитата:         

„ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
ОТ  МИЛЕН ПАВЛОВ ДУЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

ОТНОСНО : Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на 
Управител и възлагане на управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЕЛЕНЕ“ ЕООД, ЕИК 114542439 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

    С Договор от 09.02.2017 г. управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 е възложено на д-р 
Наталия Василевна Мадова. Така сключеният договор е влязъл в сила от датата на 
вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията – 06.03.2017 г. и е 
подновяван двукратно за срок от по три години. На 06.03.2023 г. предстои срокът на 
договора да изтече. Това обстоятелство налага откриване на процедура за провеждане 
на конкурс за избор на Управител и възлагане на управлението на 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЕЛЕНЕ“ ЕООД, 
съобразно действащото в страната законодателство. 
    „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЕЛЕНЕ“ ЕООД е 
дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, чийто 
едноличен собственик на капитала е Община Белене. Общински съвет Белене е 
органът, който на основание чл.147, ал.1 и 2 от същия закон и чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от 
ЗМСМА, решава въпросите от компетентността на общото събрание на търговското 
дружество, в т.ч. и за избор на Управител.    
   „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЕЛЕНЕ“ ЕООД е и 
публично предприятие по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за публичните 
предприятия, което прави този закон и правилника за прилагането му приложими 
нормативни актове по отношение функционирането на дружеството, в т.ч. и избора и 
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назначаването на членовете на управителните му органи. В чл.21, ал.1 от Закона за 
публичните предприятия е въведено изискване всички членове на органите  на 
управление и контрол да се избират и назначават след провеждане на конкурс при 
условията и реда, предвидени в правилника за приложение на закона. 
   Същевременно, поради спецификата на дейността на дружеството, 
функционирането на същото е подчинено и на правилата, разписани в Закона за 
лечебните заведения, който се явява специален по отношение Закона за публичните 
предприятия. Съгласно чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, управителите на 
общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични търговски дружества, 
се определят от Общинския съвет след конкурс за срок от три до пет години. 
Условията и редът за провеждане на конкурса са посочени в Наредба №9 от 
26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването. Изискванията към кандидатите за 
заемане на длъжността, както и ограниченията за това, са въведени от законодателя в 
общите норми на чл.141, ал.8 и чл.142, ал.1 и 2 от Търговския закон, чл.20 от Закона 
за публичните предприятия и в специалните такива на чл.63, ал.1 и чл.66 от Закона за 
лечебните заведения, както и в чл.4 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на Министъра на 
здравеопазването. Нормата на чл.3, ал.3 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на Министъра 
на здравеопазването предвижда органът, упражняващ правата на едноличния 
собственик на капитала в лечебното заведение – в случая Общински съвет Белене, 
едновременно с вземането на решение за провеждане на конкурс за възлагане на 
управлението, да утвърди и проект на договор за възлагане на управлението, който се 
предоставя на кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията по чл. 2, 
ал. 3 от същата наредба. При вземане на решение по настоящото предложение следва 
да се съобразят и разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване 
правата на Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с 
общинско участие в капитала, приета от Общински съвет Белене с Решение 
№83/Протокол №8 от 05.10.2021 г. 
   Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.147, 
ал.1 и ал.2 от ТЗ във вр. с чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.21, ал.1 във вр. с чл.20 от ЗПП, чл. 
62, ал.7 и чл.63, ал.3 от ЗЛЗ, чл.65, ал.1 и чл.68 от ППЗПП, 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, изд. от 
Министъра на здравеопазването и чл.14, ал.1, т.6, чл.17 във вр. с чл.16, ал.1, ал.2 и 
ал.3 и чл.31 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община 
Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 
капитала, предлагам Общински съвет Белене да вземе следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

І. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане 
управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 за срок от 5 години, считано от датата на вписване 
на договора за управление в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, при следните 
условия: 

1. Обект на конкурса:
Избор на управител на  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 ; 

2. Изисквания към кандидатите:
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; 
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2.2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 
съответно дентална медицина, и с 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 медицина / дентална 
медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен „магистър“ по медицина и/или дентална медицина, да имат 
придобита 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 едноличен търговец или неограничено 
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако 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 преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 
2.9. Да не са съпрузи/съпруги или лице във фактическо съжителство, роднина по 
права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - 
до втора степен включително, на управител или 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, не е член 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. Да не са лице, което е и ръководител на звената по чл. 58, 59 и 60 от ЗЛЗ; 
2.15. Да не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като 
преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална 
медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения; 
2.16. Точки 2.11 и 2.12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на 
дружеството. 

3. Необходими документи за участие в конкурса:
3.1. Заявление до Председателя на Общински съвет Белене за допускане за участие в 
конкурса; 
3.2. Автобиография – европейски формат; 
3.3. Документ за самоличност – за справка; 
3.4. Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно-
квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с 
квалификация по здравен мениджмънт и документ 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;  
   Забележка: Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява със: 

4



1. свидетелство за призната специалност "Икономика на здравеопазването",
"Медицинска информатика и здравен мениджмънт", "Социална медицина и здравен 
мениджмънт" и "Социална медицина и обществено дентално здраве", придобита по 
реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето; 
2. удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен
мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление 
на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда 
на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата 
на здравеопазването; 
3. диплома за завършена степен на висшето образование по специалност, свързана с
управлението на здравеопазването; 
4. удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на
квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично 
управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко 
от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование. 
5. За квалификация по здравен мениджмънт се признава и квалификацията,
придобита при условията и по реда на § 3 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 
по Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 15 от 
2001 г., бр. 116 от 2002 г.) до влизане в сила на тази наредба. 
3.5. Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ 
наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар /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 за наличието или не на обстоятелствата по т. 2.4 – 2.15; 
3.9. Програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД за 5/пет/ годишен период, изготвена в три 
екземпляра и запис на електронен носител, които се предоставят в отделен запечатан 
плик. 
Забележка: Кандидат, който не е представил всички изискуеми документи, се 
отстранява от конкурсната процедура. 

4. Критерии за подбор:
4.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 
съответно дентална медицина, и с 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; 
4.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар по медицина / дентална 
медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен „магистър“ по медицина и/или дентална медицина, да имат 
придобита специалност; 
4.3. Да притежават добра репутация 
Забележка:  Изпълнението на критериите за подбор се установява по следния 
начин:  
За образователно-квалификационна степен по посочените конкретни специалности 
се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията. 
За оценка на професионалния опит се констатира само съответствие или 
несъответствие с изискванията. 
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Кандидатът се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 
противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. 
При оценяване на репутацията на кандидата се взема предвид информацията, която 
е на разположение на органа, упражняващ правата на общината, и на комисията за 
номиниране, за извършване на оценката.  
Забележка: Кандидат, който не отговаря на посочените критерии за подбор, се 
отстранява от конкурсната процедура. 

5. Процедурата за оценка включва два етапа - писмена и устна част /събеседване/.
5.1. Писмената част включва представяне на концепция под формата на Програма за 
развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД за 5/пет/ годишен период и приноса на кандидата към 
него. 
5.2. Устната част се състои от събеседване с кандидата по следните теми:   
- Мястото и ролята на „МБАЛ Белене“ ЕООД, гр.Белене в предоставянето на здравни 
услуги в региона; 
- Повишаване качеството на медицинското обслужване; 
- Финансова политика; 
- Бъдещо технологично и кадрово развитие на лечебното заведение; 
5.3. Оценката за всяка част от процедурата се определя по шестобалната система, като 
максималната оценка, която кандидат може да получи на всеки от етапите на 
процедурата е "Отличен 6" при точност на оценката 0,25. Минималната допустима 
оценка за всеки етап от процедурата е "мн. добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-
ниска от "много добър 4,50", се отстранява от конкурсната процедура. 

6. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават в деловодството на Общинска администрация-Белене в 
запечатан плик всеки работен ден  (08.00 ч. до 17.00 ч.) до 10.02.2023 г., на адрес: гр. 
Белене 5930, област Плевен, ул. “България“ №35, ет.2, стая №10. Документите се 
подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

7. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на 15.02.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на общинска 
администрация-Белене, зала №26.  

8. Етапи на провеждане на конкурса:
8.1. Проверка на съответствието на представените от кандидатите документи с 
изискванията по т. 2 
8.2. Представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за 5 /пет/годишен  период; 
8.3. Събеседване с кандидатите. 

IІ. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса: 
1. Със задача, при условията и по реда 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, изд. от Министъра на здравеопазването и 
Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в 
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала:  
1.1. да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на 
конкурса; 
1.2. да разгледа постъпилите заявления, да оцени разработката по т. 5.1 и да проведе 
събеседването с кандидатите; 
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1.3. да предложи за одобрение от Общински съвет Белене кандидата, класиран на 
първо място, и класирането по ред на следващите участници 
2. В състав, както следва:
Председател: 
Секретар:  
Членове:  1.  

2. 
3. Представител на РЗИ – Плевен /лекар, външен експерт/

и резервни членове: 
1. 
2. 
Комисията е в състав от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един 
магистър по медицина. В комисията за провеждане на конкурс за възлагане на 
управлението на общинските лечебни заведения от Закона за лечебните заведения 
като член задължително се привлича регионалната здравна инспекция. 

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

ІІІ.  Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с 
ЕИК 114542439 /Приложение №1 към настоящото решение/, който се предоставя на 
кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията по т. ІV от настоящото 
решение. 

ІV. Задължава управителя на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 д-р Наталия Мадова да предостави на 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, 
числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен в т.І.6 от 
настоящото решение. 

V. Възлага на Кмета на Община Белене да публикува едновременно настоящото 
решение в един централен и един местен вестник, както и на официалните интернет 
страници на Община Белене и Общински съвет Белене в срок до 14 дни от приемането 
му.  
Решението в частта му относно поименния състав на комисията не е публично. 

VІ. Възлага на Кмета на Община Белене да извърши всички необходими по-
нататъшни правни и фактически действия по обезпечаване работата на назначената 
комисия за организиране и провеждане на конкурса. 

      Приложение: проект на договор за възлагане на управлението /Приложение 
№1/: 

7



ПРОЕКТ 

Д О Г О В О Р 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД 

Днес, ……..03.2023 г. в гр. Белене, между: 

1. МИЛЕН ПАВЛОВ ДУЛЕВ, ЕГН ………………., л.к. № ………………, изд.
на …………………….. год. от МВР-Плевен, Кмет на Община Белене, ЕИК 
......................, адрес: ....................... -  представител на едноличния собственик на 
капитала,  от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и 

2. …………………, ЕГН……………., л.к. …………….., изд. на ………………..
от МВР Плевен, с адрес: гр.Белене 5930, област Плевен, ……………….., от друга 
страна като УПРАВИТЕЛ 

на основание чл.147, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.52-
54 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.14, ал.1, т.6 
от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в 
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и 
Решение №……………. на Общински съвет-Белене се сключи настоящият договор, с 
който страните се съгласяват за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ 
приема да управлява търговското предприятие на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 при условията на 
възмездно и трайно изпълнение, в рамките на договорения срок, в съответствие с 
действащото в страната законодателство. 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 5 /пет/ години, считано от 
датата на вписване на договора за управление в Агенция по вписванията – 
ТРРЮЛНЦ. 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да предаде на управителя управлението на търговското предприятие;
2. Да утвърди бизнес-програма за развитие на дружеството;
3. Да дава задължителни указания и становища, относно оперативното

управление на дружеството, да дава в срок компетентни становища или
указания и исканите разрешения за сключване на сделки;

4. Да упражнява правата си на едноличен собственик на капитала в съответствие
с действащото законодателство.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
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1. Да изисква и получава информация, относно дейността на дружеството и
хода на изпълнение на настоящия договор; 

2. На свободен достъп до всички работни места на дружеството;
3. Да извършва текущ и последващ контрол чрез проверки, наблюдения,

анализи и проучвания и да дава задължителни за УПРАВИТЕЛЯ указания за 
отстраняване на пропуски, нарушения и други неблагоприятни тенденции в работата 
на дружеството. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ. 

Чл.5. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно Търговския закон,
другите нормативни актове, приетия от едноличния собственик на капитала 
учредителен акт, решенията на Общинския съвет и договора за управление. 
2. да спазва утвърдената вътрешно-управленска и организационна структура  и
вътрешнонормативната  уредба на дружеството. 
3.да управлява и стопанисва имуществото на дружеството с грижата на добър
стопанин. 
4. да уведомява в писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които са
от съществено значение за дружеството; 
5. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за работата си в 30-дневен срок от
приключване на всяко шестмесечие; 
6. да подготвя и представя икономически разчети и показатели за основните
стратегически задачи и цели на дружеството; 
7. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ решенията си по:

- сключване на договори по предоставяне на кредити на дружеството; 
- инвестиционната политика на дружеството; 
- продажби на движими вещи и ДМА с единична стойност над 1000 лв.; 
- сключване на договори за наемни отношения за срок по-голям от една 

година. 
8. да спазва особените правила за сключване на дадени видове сделки, предвидени в
глава Пета от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община 
Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 
капитала 
               Чл.6. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да внесе паричната гаранция за своето 
управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение по Глава V по 
депозитна сметка на общината в едномесечен срок от сключване на договора. 

Чл.7. УПРАВИТЕЛЯТ има право: 
1. Да представлява дружеството
2. Да управлява дружеството в съответствие с утвърдената от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бизнес-програма
3. Да се разпорежда с ДМА на дружеството при условията на чл. 23 от

Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични 
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала; 

4. Да продава движими вещи и ДМА с единична стойност до 1000 лв. ;
5. Да сключва договори за наем за срок до една година.

Чл.8. УПРАВИТЕЛЯТ има право да сформира помощни консултативни 
органи при осъществяване на правомощията си, в чийто състав включва определени 
от него работници и служители на дружеството. 

Чл.9. УПРАВИТЕЛЯТ има право: 
1. Да сключва, изменя и прекратява индивидуални трудови договори;
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2. Да определя основното и допълнителното трудово възнаграждение на
работниците и служителите в дружеството, в съответствие с действащото 
законодателство; 

3. Да налага дисциплинарни наказания;
4. Да командирова персонала на дружеството.
Чл.10. УПРАВИТЕЛЯТ има право да разходва средства за представителни 

цели в размер до 0,02% от реализираните приходи, но не повече от 1000 лв. годишно, 
само при постигнат положителен финансов резултат. 

Чл.11. УПРАВИТЕЛЯТ има право да ползва лек служебен автомобил при 
изпълнение на задълженията си по този договор. 

Чл.12. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи за сметка 
на средствата на дружеството. 

Чл.13. УПРАВИТЕЛЯТ има право да получи гаранцията по чл.10, заедно с 
начислените лихви след прекратяване на договора при условие, че не са установени 
виновно причинени щети и няма други задължения по договора. 

Чл.14. УПРАВИТЕЛЯТ има право да повишава квалификацията си чрез 
курсове и други форми на обучение, като разходите са за сметка на дружеството. 
Когато това е свързано с отсъствие от работа над 10 работни дни, то е за сметка на 
платените неприсъствени дни, определени в този договор. 
            Чл.15. УПРАВИТЕЛЯТ има право да извършва от името на 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с 
ЕИК 114542439 договаряне по смисъла на чл.38, ал.1 от Закона за задълженията и 
договорите сам със себе си като физическо лице за сключване на съответните трудови 
и/или граждански договори за работа като лекар в същото лечебно заведение, в т.ч. и 
да извършва преценки по смисъла на чл.62 от ЗЗО сам за себе си, като 
осъществяването на разрешените правни и фактически действия няма да се считат за 
извършване на конкурентна дейност по смисъла на ТЗ.  
           Чл.16. УПРАВИТЕЛЯТ има право да  полага труд по трудови и/или 
граждански договори за работа като лекар в друго лечебно заведение, както и за 
полагане на допълнителен труд като специалист при същия и/или при друг 
работодател – лечебно заведение, като осъществяването на разрешените правни и 
фактически действия няма да се считат за извършване на конкурентна дейност по 
смисъла на ТЗ.  

Чл.17. УПРАВИТЕЛЯТ няма право: 
1. Без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва разпоредителни сделки с

имуществото на дружеството; 
2. Да дава гаранции и заеми на дружества и частни лица;
3. Да участва в синдикални организации, докато е в сила настоящия договор.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя месечното възнаграждение на 
УРАВИТЕЛЯ в размер на 300 /триста/ процента от средната брутна работна залата на 
дружеството. 

Чл.19. Определеното по предходния текст възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ 
се заплаща месечно авансово, по банков път, като в края на всяко тримесечие сумата 
се актуализира съобразно фактически изплатената средна брутна работна залата на 
дружеството, образувана съгласно Наредбата за образуване на средства за работна 
заплата в търговските дружества с над 50% държавно или общинско имущество и 
Инструкция на Министъра на здравеопазването за определяне и формиране на 
средствата за работна заплата в системата на здравеоазването. 

Чл.20. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ не може да надвишава 300 на сто 
от средната брутна работна заплата по отчет за всяко тримесечие на дружеството. 
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Чл.21. Когато начислените средства за работна заплата превишават 
образуваните по реда на наредбата, определеното общо за трите месеца 
възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ се намалява с една работна заплата за 
съответното тримесечие. 

Чл.22. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на средствата за 
работна заплата на дружеството. Авансовото облагане с данък се извършва по реда на 
чл.29, т.3 и чл.30 от ЗДДФЛ. Отговорността за деклариране на сумите, получени като 
възнаграждение по този договор и за изплащане на окончателния данък върху 
доходите носи УПРАВИТЕЛЯТ. 

Чл.23. Върху изплатеното възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ се правят 
задължителни осигурителни вноски по КЗОО и ЗЗО, съгласно размерите, определени 
със Закона за бюджета на ДДО за съответната година. 

Чл.24. Времето,  през което УПРАВИТЕЛЯ е работил по настоящия договор и 
е бил осигурен за всички осигурителни случаи, се зачита за трудов стаж. 

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на 
УПРАВИТЕЛЯ и не го компенсира при липса на средства в дружеството. 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 26. (1) Договорът за управление и контрол на управителя се прекратява 
предсрочно при: 

1. смърт;
2. подаване на молба за освобождаване;
3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6

месеца; 
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. несъвместимост с изискванията, посочени в действащото законодателство;
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  
(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при 
освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в 
одобрената бизнес програма и при оттегляне на овластяването по смисъла на чл.141, 
ал.4 от Търговския 
закон; 

Чл. 27. Договорът за управление и контрол на управителя се прекратява 
предсрочно с двумесечно предизвестие при: 

1. подаване на молба за освобождаване;
2. освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените

показатели в одобрената бизнес програма; 
3. оттегляне на овластяването по смисъла на чл.141, ал.4 от Търговския

закон; 
Чл. 28. Прекратяването на договора не освобождава Управителя от 

имуществена отговорност за причинени на дружеството вреди. 

VІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. САНКЦИИ. 

Чл.29. /1/. В случаите на прекратяване на договора при условията на чл.26, т.4,5,6 
и 7 или на чл.27, т.2 от настоящия договор, УПРАВИТЕЛЯТ дължи обезщетение в 
размер на три месечни възнаграждения, определени по реда на Раздел V от настоящия 
договор. 

    /2/. При неспазване на сроковете на предизвестие всяка от страните дължи 
на другата обезщетението за времето на неспазения срок при база едномесечното 
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възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ, определени по реда на Раздел V от настоящия 
договор. 

Чл.30. При прекратяване на договора УПРАВИТЕЛЯТ има право на 
парично обезщетение, съответстващо на неизползваните към датата на 
прекратяването платени неприсъствени дни. 

Чл.31. В случаите, когато към датата на прекратяване на настоящия договор 
УПРАВИТЕЛЯТ е придобил право на пенсия за прослужено време и старост, той 
може да се пенсионира по негово желание, като има право на обезщетение в размер на 
две месечни възнаграждения, а когато е работил в същото предприятие повече от 10 
години, поради придобиване право на пенсия за прослужено време и старост – на 
обезщетение в размер на шест месечни възнаграждения, определени по реда на Раздел 
V от настоящия договор. 

Чл.32. В случаите на неизпълнение задълженията му по този договор от 
страна на УПРАВИТЕЛЯ, по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да бъде 
санкциониран с глоба до едномесечното му възнаграждение, определено по реда на 
Раздел V от настоящия договор. 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.33. УПРАВИТЕЛЯТ има право на 30 /тридесет/ платени дни годишно -
неприсъствени, извън празничните и почивни дни. 

Чл.34. УПРАВИТЕЛЯТ сам оределя периода за ползването на платените 
нерисъствени дни в рамките на годината, за която се отнасят. В този случай той е 
длъжен да определи писменно длъжностно лице от дружеството, което ще го замества 
за периода на неговото отсъствие и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.35. За неизползвания платен годишен отпуск на УПРАВИТЕЛЯ се 
излаща обезщетение, съгласно Кодекса на труда, при изтичане на срока на договора. 

Чл.36. УПРАВИТЕЛЯТ ползва всички права за командировки в страната и 
чужбина за сметка на дружеството. 

Чл.37. При невъзможност УПРАВИТЕЛЯТ да извършва задълженията си по 
договор и упражнява правата си извън случаите, които са основание за прекратяване 
на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да определи търговски пълномощник в 
съответствие с чл.26 от Търговския закон. 

Чл.38. Всички решения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представител на 
едноличния собственик на капитала и във връзка с изменението на настоящия договор 
се смятат за връчени и доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на 
завеждането им в деловодството на дружеството. 

Чл.39. Страните могат да се договарят за промени в условията на този 
договор след подписването му, при последващи изменения на нормативната уредба и 
на икономическите условия. 

Чл.40. За неуредените в този договор условия се прилагат разпоредбите на 
Търговския закон, Закона за лечебните заведения, Наредба  за реда за учредяване и 
упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и търговски 
дружества с общинско участие в капитала, Закона за публичните предприятия и 
правилника за прилагането му. 

               Настоящият договор се състави в два еднообразни екземляра и влиза в сила 
от датата на вписването му в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
…………………….. ……………………… 
Милен Дулев  
Кмет на Община Белене“ 
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Край на цитата. 

Д-р Бистра Павловска даде възможност на съветниците за дискусия, предвид 
невъзможността да бъде обсъдено подробно предложението от постоянните комисии. 
Редактираният вариант на предложението бе представен на съветниците за 
запознаване по-рано днес. Промените се наложиха, за да бъде възможно най-правилен 
и законосъобразен. Осигурена е връзка с юриста на Общински съвет-Белене за 
въпроси. 

Калоян Прокопиев сподели, че се е запознал с предложението в този му вид и до 
голяма степен забележките, които е имал са отразени в променения вариант на 
предложението. Съветникът обърна внимание на размера на гаранцията и броя брутни 
възнаграждения (чл. 6 от проекта на Договор), които новият управител трябва да 
предостави след сключване на договора за управление. Първият вариант на 
предложението е бил с гаранция в размер на една брутна заплата, а редактираният е с 
три – така както е по ППЗПП.  

«В договора е заложено възнаграждение на управителя – 300% от СРЗ на 
дружеството. В абсолютна стойност какво означава това? За каква сума става въпрос? 
Тази сума е свързана с гаранцията и за кандидатите това е важно.» 

В кратка дискусия между Милен Дулев, д-р Бистра Павловска, Николай 
Арабаджиев и Калоян Прокопиев, те предположиха, че СРЗ в МБАЛ-Белене вероятно 
е около 3500 лв. 

Калоян Прокопиев заяви, че е съгласен с редактирания вариант на предложението, 
но в него липсват критерии за оценка. «В т. 5.3. от предложението е методиката. 
Участниците се оценяват във всеки един етап от процедурата.» Съветникът изчете 
съдържанието на точката и повтори, че в текста липсват критерии за оценка. Г-н 
Прокопиев припомни за критериите за оценка, които е предложил за провеждането на 
конкурса на общинската аптека «Здраве» ООД.  

Милен Дулев се съгласи. 

Калоян Прокопиев насочи вниманието към критериите за подбор и уточни, че те 
не са критерии за оценка. «Не може да имаш методика за оценка, без да имаш 
критерии за оценка. Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи, 
съответствие на програмата с нормативната уредба. Съответсвие с целите и задачите 
на дружеството, анализ, логическа структура на разработката и т. н. Който получи 
оценка минимум 4.50 на разработката, се допуска към устната част. Критерии за 
интервюто – познаване на нормативната уредба, организационни способности и др. И 
в двата варианта критерии за оценка няма. Те са базови и формални, но е нужно, за да 
се знае защо е поставена дадената оценка на кандидата» Калоян Прокопиев даде за 
пример и предложи да бъдат използвани критериите на Община Златоград 
(https://otzvuk.bg/obyava-za-konkurs-za-upravitel-na-mbal-prof-d-r-asen-shopov-
zlatograd/). 

Момчил Спасов сподели, че е намерил за подходящи критериите на Община 
Троян. 

Милен Дулев потвърди, че са необходими и се съгласи да бъдат заложени, така 
както са предложени от Калоян Прокопиев. 

Калоян Прокопиев обърна внимание и изчете точка IV от проекта на решение: 
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„ІV. Задължава управителя на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 д-р Наталия Мадова да 
предостави на кандидатите за участие в конкурса документи относно 
структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в 
срока, определен в т.І.6 от настоящото решение.“ 

Съветникът заяви, че по този начин другите кандидати ще бъдат поставени под 
някаква зависимост от настоящия управител. 

Последва кратка уточнителна дискусия между г-н Прокопиев и г-н Дулев.  
Според кмета така или иначе, информацията се дава от настоящия управител, тъй като 
той разполага с нея. Според Калоян Прокопиев не е уместно даден кандидат да бъде 
поставен в зависимост, да се разкрива като кандидат на настоящия управител и заяви, 
че едва ли има някакъв контрол на информацията, която настоящият управител би 
предоставил на друг кандидат. Г-н Прокопиев сподели също, че не е нужно 
кандидатите да се съобразяват с настоящия управител дали е на работа или отпуска 
или др. обстоятелства.  

Д-р Бистра Павловска предложи да се напише, че Общинска администрация 
има задължението предостави нужните документи. 

Последва кратка уточнителна дискусия. 

Калоян Прокопиев прочете решението на Общински съвет-Златоград: 

“да предостави в деловодството на Общински съвет Златоград, документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. При поискване писмената информация, лично да се предоставя на 
кандидатите за участие в конкурса, в деня на отправеното писмено искане, 
придружено с декларация ( приложение № 6 ) от кандидата, че информацията му 
е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, 
че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и 
приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва в 
деловодството на Общински съвет” 

Калоян Прокопиев: „Това са ми двете забележки по документа. По договора, вече 
е оправена гаранцията. За това попитах какво е възнаграждението, защото един 
кандидат на етап кандидатстване трябва да знае каква сума трябва да затвори за 5 
години. Не съм съгласен с чл. 15 от договора. Не подкрепям текста от последната 
сесия, че управителят може да се самоназначава. За мен това е конфликт на интереси. 
Чл. 58 от ЗПКОНПИ.“ Съветникът изчете съдържанието на чл. 58 от този закон 
допълни: „В случая заплатата се явява частен интерес. Чл. 63 от същия закон – лице, 
което заема публична длъжност има частен интерес, то е длъжно да си направи 
самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или задължение“. 

Милен Дулев, подкрепен от д-р Павловска споделиха, че след консултация с 
юриста на общинския съвет е станало ясно, че няма притеснение по отношение на 
частния интерес.  

Д-р Павловска включи в дискусията адв. Маринела Дочева чрез телефонна връзка. 

Към адв. Дочева беше поставен въпросът за чл. 15 от договора. 
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Адв. Дочева припомни, че на предходната сесия е взето подобно решение. 

Калоян Прокопиев  посочи чл. 58 от ЗПКОНПИ като довод и попита дали текстът 
от чл. 15 не противоречи с този закон. 

Адв. Дочева отговори, че не противоречи. „С повечето управители са сключени 
подобни договори. Няма как да е в конфликт, на нея и е позволено, ние и позволяваме. 
Тя действа в различни качества, не е сама със себе си. Тя е работодател, но 
представлява болницата.“ 

Милен Дулев „Всички доктори в болниците, работят по този начин.“ 

Калоян Прокопиев цитира чл. 63 от ЗПКОНПИ. „И да и възложим да се 
самоназначи, тя е длъжна да си направи самоотвод.“ Съветникът цитира и чл. 64 
където пише, че органът по назначаването е длъжен да направи отвод, ако разполага с 
данни за частен интерес. 

Калоян Прокопиев припомни за случая където от КПКОНПИ е отстранен 
управителят на правителствена болница Лозенец, защото се е самоназначил като 
хирург. 

Адв. Дочева отговори, че това решение е отпаднало. 

Калоян Прокопиев не отстъпи от твърдението си, че чл. 15 противоречи на закона. 

Маринела Дочева отбеляза, че предходното решение е по искане на Здравната 
каса. Конфликтът на интереси е отговорност на управителя. Това е възможност, която 
се дава в закона.  

Калоян Прокопиев отбеляза, че отговорността е и на Общинския съвет като орган 
по избора.  

Момчил Спасов – „Има възможност за злоупотреба при самостоятелно вземане на 
решение. Общинският съвет е орган по назначаването. Ние даваме право на 
управителя да сключи договор. За да няма възможност да злоупотреби с частен 
интерес, да си увеличи заплатата например, можем да го уточним да е за конкретна 
сума.“ 

Адв. Дочева предложи преди подписване на договори, да бъдат съгласувани с 
общинския съвет. 

Момчил Спасов препоръча да бъде съгласувано с кмета, тъй като Общинския 
съвет възлага на него както при договор за продажба. 

Адв. Маринела Дочева – Общинският съвет е принципал. 

Момчил Спасов „Нарушението не е (наличието на) частен интерес, а злоупотреба 
с частен интерес“ 

Адв. Дочева потвърди. 

Момчил Спасов „Не е злоупотреба, ако ние даваме точните параметри.“ 
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Адв. Маринела Дочева по-добре да бъде съгласувано. 

Момчил Спасов „Да се определи сума спрямо Плевенска област.“ 

Адв. Маринела Дочева препоръча да се равни заплатата по възнагражденията на 
докторите в същата болница. 

Последва кратка уточнителна дискусия, в която повечето участници се обединиха 
около вида на решението и проекта на договор. 

Момчил Спасов направи забележка към кмета „За втори път се разглежда 
извънредно предложение касаещо МБАЛ-Белене. Това говори за лошо планиране и 
непредвиждане на ситуациите. Виждате колко много грешки има допуснати от 
общинската администрация и от кмета. Бяха изчервил и пожълтил текста. Превръща 
се в практика на Общинска администрация. Най-лесният начин е да се сравни с 
предложение/решение от другите общини. И за двете неща има критерии и за 
писмената и устната част и трябва да са ясни на всички. Трябва да се определи какво 
съдържа програмата. Как ще сравним несравними неща. Трябва да е еднаква за 
всички, за да може да бъдат сравнени и оценени програмите на кандидатите. 
Съветникът изчете пример. Ще припомня, че при приемането на общинската Наредба 
за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични 
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала заявих, че тя няма 
да проработи.“ Съветникът направи забележка, че се иска медицинско удостоверение 
на етап кандидатстване. „Трите екземпляра на хартия са излишни, всеки си носи 
компютър или може да си разпечата.“ Съветникът обърна внимание, че трябва да се 
определи поименният състав на комисията „Поне на тези членове, които са от 
Общината. Там където е за РЗИ и РЗОК може да бъде оставено като представител.“ 

Последва кратка уточнителна дискусия, в която съветниците се обединиха около 
състава на комисията. 

Момчил Спасов отбеляза правото на управителя да продава вещи и ДМА с 
единична стойност до 1000 лв. „Тази сума е от поне преди 15 г. Да я увеличим малко. 
Гаранцията по чл. 10 е техническа грешка от стария договор. Никой в общинските 
търговски дружества не би трябвало да взема повече от кмета“ като уточни, че няма 
нищо против управителите. 

Калоян Прокопиев отбеляза, че Министърът на здравеопазването получава около 
6600 лв. 

Момчил Спасов отбеляза, че по-голямата отговорност се пада на кмета и всеки от 
управителите при проблем се опира на него. „Управителят има право да сформира 
помощни и консултативни органи“. Съветникът определи този текст като безсмислен. 
„Допуснати са и някои технически грешки.“ Съветникът препоръча да бъдат 
прегледани и актуализирани общинските наредби.  

Д-р Павловска увери, че предложените промени ще бъдат отразени като в хода на 
дискусията се реши изискването за медицинско удостоверение да остане и да не се 
променя лимитът по чл. 7 от проекта на договор. Председателят отново уточни заедно 
със съветниците поименният състав на комисията: 
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„2. В състав, както следва:  
Председател: **********
Секретар:      **********
Членове:  

1. **********
2. **********
3. Представител на РЗОК – Плевен
4. Представител на РЗИ – Плевен

и резервни членове: 
1. **********

2. **********

Калоян Прокопиев припомни, че само текстът в чл. 15 го спира да подкрепи 
предложението.  

Повечето от съветниците се обединиха чл. 15 да бъде гласуван по предложението 
на Момчил Спасов и препоръките на адв. Дочева, като беше оформена ал. 1 и беше 
създадена ал. 2, която отразява направеното предложение. Техническата грешка в чл. 
13 беше редактирана като препратката към чл. 10 беше променена на такава към чл. 6. 
Раздел IV от решението беше допълнен. Още технически и др. неточности бяха 
коригирани. 

След проведената дискусия, д-р Павловска обобщи направените предложения и 
увери, че те ще бъдат коректно отразени, съгласувани с юристът на Общински съвет-
Белене и прегледани и одобрени от съветниците, които са направили предложения по 
решението и проекта на договор. Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно 
гласуване и Общински съвет-Белене се обедини около следното 

Р Е Ш Е Н И Е №1 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 и ал.2 от ТЗ във вр. 
с чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.21, ал.1 във вр. с чл.20 от ЗПП, чл. 62, ал.7 и чл.63, ал.3 от 
ЗЛЗ, чл.65, ал.1 и чл.68 от ППЗПП, 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, изд. от Министъра на здравеопазването и 
чл.14, ал.1, т.6, чл.17 във вр. с чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.31 от Наредбата за реда за 
учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични предприятия и 
търговски дружества с общинско участие 

І. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане 
управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 за срок от 5 години, считано от датата на вписване 
на договора за управление в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ, при следните 
условия: 
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1. Обект на конкурса:  
Избор на управител на  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 ; 
 
2. Изисквания към кандидатите: 
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 медицина, 
съответно дентална медицина, и с 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 медицина / дентална 
медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен „магистър“ по медицина и/или дентална медицина, да имат 
придобита 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 едноличен търговец или неограничено 
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако 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 преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 
2.9. Да не са съпрузи/съпруги или лице във фактическо съжителство, роднина по 
права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - 
до втора степен включително, на управител или 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 секретари 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. Да не са лице, което е и ръководител на звената по чл. 58, 59 и 60 от ЗЛЗ; 
2.15. Да не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като 
преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална 
медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения; 
2.16. Точки 2.11 и 2.12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на 
дружеството. 
 
3. Необходими документи за участие в конкурса: 
3.1. Заявление до Председателя на Общински съвет Белене за допускане за участие в 
конкурса; 
3.2. Автобиография – европейски формат; 
3.3. Документ за самоличност – за справка; 
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3.4. Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно-
квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с 
квалификация по здравен мениджмънт и документ 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;  
   Забележка: Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява със: 
1. свидетелство за призната специалност "Икономика на здравеопазването", 
"Медицинска информатика и здравен мениджмънт", "Социална медицина и здравен 
мениджмънт" и "Социална медицина и обществено дентално здраве", придобита по 
реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето; 
2. удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен 
мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление 
на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда 
на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата 
на здравеопазването; 
3. диплома за завършена степен на висшето образование по специалност, свързана с 
управлението на здравеопазването; 
4. удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на 
квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично 
управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко 
от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование. 
5. За квалификация по здравен мениджмънт се признава и квалификацията, 
придобита при условията и по реда на § 3 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 
по Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 15 от 
2001 г., бр. 116 от 2002 г.) до влизане в сила на тази наредба. 
3.5. Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ 
наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар /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 за наличието или не на обстоятелствата по т. 2.4 – 2.15; 
3.9. Програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД за 5/пет/ годишен период, изготвена в три 
екземпляра и запис на електронен носител, които се предоставят в отделен запечатан 
плик. 
Забележка: Кандидат, който не е представил всички изискуеми документи, се 
отстранява от конкурсната процедура. 
 
4. Критерии за подбор: 
4.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 
съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или 
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; 
4.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар по медицина / дентална 
медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен „магистър“ по медицина и/или дентална медицина, да имат 
придобита специалност; 
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4.3. Да притежават добра репутация 
Забележка:  Изпълнението на критериите за подбор се установява по следния 
начин:  
За образователно-квалификационна степен по посочените конкретни специалности 
се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията. 
За оценка на професионалния опит се констатира само съответствие или 
несъответствие с изискванията. 
Кандидатът се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 
противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. 
При оценяване на репутацията на кандидата се взема предвид информацията, която 
е на разположение на органа, упражняващ правата на общината, и на комисията за 
номиниране, за извършване на оценката.   
Забележка: Кандидат, който не отговаря на посочените критерии за подбор, се 
отстранява от конкурсната процедура. 
 
  
5. Процедурата за оценка включва два етапа - писмена и устна част /събеседване/. 
5.1. Писмената част включва представяне на концепция под формата на Програма за 
развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД за 5/пет/ годишен период. 
 
5.2. Устната част се състои от събеседване с кандидата по следните теми:   
5.2.1. Мястото и ролята на „МБАЛ Белене“ ЕООД, гр. Белене в предоставянето на 
здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинското обслужване, 
приоритети за бъдещото развитие; 
5.2.2. Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение; 
5.2.3. Органи за управление на лечебното заведение – права и задължения; 
5.2.4. Нормативна уредба в областта на здравеопазването. 
 
5.3. Оценката за всяка част от процедурата се определя по шестобалната система, като 
максималната оценка, която кандидат може да получи на всеки от етапите на 
процедурата 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 етапите за оценка. Минималната допустима оценка за всеки етап от 
процедурата е "мн. добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от "много добър 
4,50", се отстранява от конкурсната процедура. 
 
5.3.1. Критерии за оценка на Програмата за развитието и дейността на 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД за 
5/пет/ годишен период: 
 
5.3.1.1. Степен на реалната приложимост на поставените цели и задачи на лечебното 
заведение; 
5.3.1.2. Съответствие на проекта с нормативната уредба; 
5.3.1.3. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение 
и с предмета на дейност; 
5.3.1.4. Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели и 
отражението им на дейността на лечебното заведение; 
5.3.1.5. Съответствие за разработения проект с обективното състояние на лечебното 
заведение; 
5.3.1.6. Логическа структура на разработката; 
 
5.3.2. Критерии за оценка на събеседването: 
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5.3.2.1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение; 
5.3.2.2. Степен на познаване на нормативната уредба, отнасяща се до дейността на 
дружеството; 
5.3.2.3. Способност да се планират и взимат управленски решения; 
5.3.2.4. Административни умения, професионални и делови качества; 
5.3.2.5. Комуникативни и организационни способности; 
5.3.2.6. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на 
конкретен проблем. 

6. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават в деловодството на Общинска администрация-Белене в 
запечатан плик всеки работен ден  (08.00 ч. до 17.00 ч.) до 10.02.2023 г., на адрес: гр. 
Белене 5930, област Плевен, ул. “България“ №35, ет.2, стая №10. Документите се 
подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

7. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на 15.02.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на общинска 
администрация-Белене, зала №26.  

8. Етапи на провеждане на конкурса:
8.1. Проверка на съответствието на представените от кандидатите документи с 
изискванията по т. 2 
8.2. Представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за 5 /пет/годишен  период; 
8.3. Събеседване с кандидатите. 

IІ. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса: 
1. Със задача, при условията и по реда 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, изд. от Министъра на здравеопазването и 
Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в 
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала:  
1.1. да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на 
конкурса; 
1.2. да разгледа постъпилите заявления, да оцени разработката по т. 5.1 и да проведе 
събеседването с кандидатите; 
1.3. да предложи за одобрение от Общински съвет Белене кандидата, класиран на 
първо място, и класирането по ред на следващите участници 
2. В състав, както следва:
Председател: **********
Секретар:       **********
Членове:  

1. **********
2. **********
3. Представител на РЗОК – Плевен
4. Представител на РЗИ – Плевен

и резервни членове: 
1. **********

2. **********
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3. Определя възнаграждение в размер на 50,00 лв. на членовете на комисията, 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. 

ІІІ.  Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с 
ЕИК 114542439 /Приложение №1 към настоящото решение/, който се предоставя на 
кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията по т. ІV от настоящото 
решение. 

ІV. Задължава управителя на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 д-р Наталия Мадова да предостави в 
деловодството на Общински съвет - Белене документи относно структурата, бюджета, 
числеността и щатното разписание на персонала на дружеството. При поискване 
писмената информация, да се предоставя лично на кандидатите за участие в конкурса, 
в деня на отправеното писмено искане, придружено с декларация от кандидата, че 
информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, 
както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. 
Искането и приложенията към него, както и получаването на документите да се 
извършва в деловодството на Общински съвет - Белене. 

V. Възлага на Кмета на Община Белене да публикува едновременно настоящото 
решение в един централен и един местен вестник, както и на официалните интернет 
страници на Община Белене и Общински съвет Белене в срок до 14 дни от приемането 
му.  
Решението в частта му относно поименния състав на комисията не е публично. 

VІ. Възлага на Кмета на Община Белене да извърши всички необходими по-
нататъшни правни и фактически действия по обезпечаване работата на назначената 
комисия за организиране и провеждане на конкурса. 

      Приложение: проект на договор за възлагане на управлението /Приложение №1/. 

Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 11 (Д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 (Калоян Прокопиев) 

ПРИЕМА СЕ 
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След като дневният ред беше изчерпан, д-р Бистра  Павловска – председател на 

Общински съвет-Белене закри заседанието. 
 
 
 

 
Д-р Бистра Павловска 
Председател на Общински съвет-Белене 

 
 
Мартина Вакинова 
Технически секретар на Общински съвет-Белене 
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