
                      
           ______________________________________________________________ 

         гр.Враца, ул. „Стефанаки Савов” 6, тел.: 092 66 33 75, e-mail: obsavet@vratza.bg 

 

ОБЯВА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.27 от Наредбата за 

реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, 

чл.3, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  на 

Министерство на здравеопазването и във връзка с чл.63, ал.3 от Закона за лечебните 

заведения : 

1.Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и 

възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на 

сключване на договора за управление при следните условия: 

1.1.Минимални изисквания към кандидатите: 

● да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по 

чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в 

търговските дружества; 

● 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 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/кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна 

степен „магистър” по медицина, да имат придобита специалност/; 

● да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; 

● да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако са реабилитирани; 

● да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и 

материално-отчетническа длъжност; 

• да притежават управленски опит минимум 3 години 

* кандидатите трябва да отговорят едновременно на всички посочени минимални 

изисквания 

 1.2.Необходими документи: 

1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Враца,  

свободен текст; 

1.2.2.Автобиография – европейски формат; 

1.2.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от: 

Документи за придобито образование, квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт”се удостоверява с документите 

посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 г. 

1.2.4.Собственоръчно заварени четливи ксерокопия от: 

Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;  

1.2.5.Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на 

подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на лечебно 

заведение; 

1.2.6.Декларация за обстоятелствата по чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, с текст, че 

кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните 

обстоятелства; 



1.2.7.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност и материално-отчетническа длъжност, с текст, че кандидатът е запознат с 

възможността на комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства; 

1.2.8.Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие с 

отметка за съгласие за предоставяне на лични данни (за справка); 

1.2.9.Декларация за запознаване с условията за провеждане на конкурс за управител 

на лечебно заведение, определени в настоящето решение в Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Наредба 

№ 9/26.06.2000 г.– свободен текст; 

1.2.10.Медицинско свидетелство за работа, със заверка от Център за психично здраве 

– Враца;  

1.2.11.Програма за развитието и дейността на „Специализирана болница за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД за тригодишен период с обем 

до 40 (четиридесет) машинописни страници; 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните 

обстоятелства и предоставените документи. 

1.3.Определя следната тема за събеседването: 

1.3.1.Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение, представена от 

кандидата, включваща цялостната визия на кандидата за развитието и управлението на 

лечебното заведение в следващия 3 годишен период; Място и роля на „Специализирана 

болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД в 

предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско 

обслужване, финансова политика, бъдещо развитие. 

1.3.2.Нормативната уредба в областта на здравеопазването. Органи на управление в 

лечебното заведение, нормативна база за функционирането му; 

1.3.3.Приоритети и виждания за финансовата политика на дружеството 

1.3.4.Проверка на комуникативни, управленски и организационни способности; 

1.3.5.Проверка на способност за обективна преценка. 

Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от областта на 

здравния мениджмънт, действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на 

лечебното заведение. 

 1.4.Място и условия за подаване на документите:  

1.4.1. Общинска администрация – Враца, ул. „Стефанаки Савов” 6, Център за 

обслужване на граждани; 

1.4.2.Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено 

изрично пълномощно в собственоръчно запечатан непрозрачен плик, върху който е 

изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства; Писмената разработка 

се подава едновременно с документите по т.1.2. в отделен запечатан непрозрачен плик, 

върху който е изписано: „Програма за развитието и дейността на „Специализирана болница 

за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД и името на 

кандидата; 

1.4.3.Документите се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 

17.00 ч.; 

1.4.4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на 

постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, 

името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която 

кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за 

самоличност и издаденото му удостоверение.  

  1.5.Срок за подаване на документите – 30-дневен срок след датата на 

публикуване на обявата за провеждане на конкурса. Ако последният ден от срока е 

неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.  

1.6.Етапи за провеждане на публичния подбор: 

1.6.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания. Комисията уведомява допуснатите и недопуснатите кандидати за 

взетото решение и за провеждане на следващия етап. До участие в конкурса не се допускат 



лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи 

не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински 

съвет - Враца или същите са с невярно съдържание. Комисията има право да извършва 

проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи; 

1.6.2.Отваряне и оценяване на представената от кандидата Програма за развитието и 

дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо–фтизиатрични 

заболявания – Враца” ЕООД. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на 

писмената разработка не по-ниска от мн.добър 4.50; 

1.6.3.Събеседване с допуснатите кандидати.  

* Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката 

и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.  

1.7.Дата, час и място на провеждане на конкурса: 

Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Враца или Стая № 80 на 

Общински съвет – Враца с начало 10,00 часа в първия работен ден след деня на изтичане 

срока за подаване на документите, съгласно т.1.5., като може да продължи на следващия 

работен ден. 

1.8. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Враца” ЕООД предоставя на кандидатите за участие в конкурса 

документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 

персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация, 

свободен текст 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 стая № 80 на Община Враца. 

1.9. Допускане до отделните етапи на конкурса: 

До отделните етапи на конкурса кандидатите се допускат съгласно условията на 

Наредба № 9/26.06.2000 г. 

 

За справки и информация: тел. 092 66 33 75 

 

Румен Антов 

Председател на Общински съвет – Враца  


