
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 42 

от 10.12.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 525 

 
ОТНОСНО: Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на 

управление на „МДОЗС” ЕООД - Враца, съгласно Закона за лечебните 

заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 година  и Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 

дружества 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

 
          На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Наредба № 

9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и във 

връзка с чл..63, ал.3 от Закона за лечебните заведения    
   

Р Е Ш И: 
 І.Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на 

“МДОЗС”ЕООД - Враца при следните условия: 

 1.срок на договора -3 години; 

 2.място на изпълнение на задълженията: „МДОЗС”ЕООД - Враца. 

  

 ІІ.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните 

изисквания: 

 -да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина 

и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен 

„магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска 

информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

 -да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, 

притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина да имат 

придобита основна специалност; 

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

характер, освен ако са реабилитирани. 

 

 ІІІ.Необходими документи, място и срок на подаването им: 

 1.Заявление за участие в конкурса-свободен текст;  

 2.Автобиография - Europass формат; 

 3.Заверени /собственоръчно/ копия от: 

 3.1: 

 •а.Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „магистър” по медицина; 

 •б.Документ, удостоверяващ придобита специалност; 

 •в.Документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт; 



/удостоверява се с документите, посочени в Параграф 3 от Заключителните 

разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 г./ 

 3.2: 

•а.Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска 

информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

•б.Квалификацията по здравен мениджмънт може да се удостовери с 

документите, посочени в §3, т.1-4 от Заключителните разпоредби на Наредба № 

9/26.06.2000г. на Министерство на здравеопазването; 

 4.Документи, удостоверяващи наличието на минимум пет години трудов стаж 

като лекар или икономист с призната специалност по медицинска информатика и 

здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.  

 5.Свидетелство за съдимост, с изрична отметка, че е предназначено за работа като 

Управител на лечебно заведение. 

          6.Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 

период – писмена разработка. 

           7. Медицинско удостоверение за работа със заверка от ОДПЗС Враца. 

           8. Фотокопие на лична карта.   

           9. Декларация - свободен текст по чл. 27 от Наредбата за реда за упражняване на 

правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.  

            10. Декларация за запознаване с условията за провеждане на конкурс за лечебно 

заведение /свободен текст/, определени в настоящето решение, в Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и 

Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

на управлението на лечебни заведения.  

Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните 

обстоятелства и представените документи. 

 ІV.Изисквания към писмената разработка: 

 Да съдържа програма за развитието и дейността на „МДОЗС”ЕООД-Враца за 

тригодишен период с обем до 40 /четиридесет/ машинописни страници - в три 

екземпляра.  

За подготовка на разработките всеки кандидат има право да получи необходимата 

му информация чрез Община Враца. 

 V.Тема на събеседването: 

 Писмената разработка, представена от кандидата, познаването на нормативната 

уредба в областта на здравеопазването, комуникативни и организационни способности, 

способността за обективна  преценка.  

 

 VІ.Условия, ред и срок за подаване на документите и писмената разработка: 

 •Документите по р-л ІІІ се подават лично или чрез пълномощник в непрозрачен, 

запечатан плик в Център за обслужване на граждани в Общинска администрация – 

Враца, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00. до 17.00 ч., най-късно до 

17.00ч. на 11.01.2010г.,  Писмената разработка се подава едновременно с документите 

по р-л ІІІ в отделен запечатан непрозрачен плик. 

 •Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда 

в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се 

издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на 

приемането му. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ 

за самоличност и издаденото му удостоверение. 

 



 VІІ.Етапи на конкурса: 

 1.проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

 2.отваряне и оценяване на представените от кандидатите на Програма за 

развитието и дейността на „МДОЗС”ЕООД-Враца; 

 3.събеседване с допуснатите кандидати; 

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

 Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Враца с начало  10.00 

часа на 12.01.2010 г., като при необходимост конкурсът продължава на следващия 

работен ден от 10.00 ч. 

 ІХ. Допускане до отделните етапи на конкурса 

До отделните етапи на конкурса кандидатите се допускат съгласно условията на 

Наредба № 9/26.06.2000 г. 

 Х.Комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав: 

 Председател : 1.д-р В. Лещарска – общински съветник; 

 Секретар: 2. Маргарита Ангелова – общински съветник;  

  Членове :  1.Петко Пешлейски - общински съветник; 

            2. Анета Ставрова - директор на  РЦЗ - Враца; 

                     3. Румен Антов  - юрист. 

          Резервни членове: 1Десислава Димитрова - общински съветник  

                                             2 Мариана Досова  – юрист 

        3 д-р Красимир Виденов - РЦЗ - Враца 

Възнаграждението на членовете на комисията да бъде в размер на 50 % от 

минималната работна заплата за страната. 

 ХІ.Решението да бъде публикувано в един национален и един местен вестник 

в 3-дневен срок от изготвяне на протокола от заседанието на Общински съвет – 

Враца. 

 ХІІ.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме всички необходими 

действия във връзка с провеждане на процедурата и организационно-техническото 

му обезпечаване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    

               Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Ел.Георгиева/  


