ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 542
гр. Левски, 31.07.2014 г.
относно: Обявяване на конкурс за избор на Управител на „МБАЛЛевски” ЕООД, гр. Левски
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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. 63, ал. 3 от
ЗЛЗ, чл. 2 и чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на
здравеопазването,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
І. Обявява конкурс за избор на Управител на „МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ЛЕВСКИ” ЕООД при следните
условия:
1. Изисквания към кандидатите:
1.1. да притежават образователно-квалификационна степен
"магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт
или образователно-квалификационна степен "магистър" по
икономика и управление и призната специалност по медицинска
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването.
1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или
икономист;
1.3.кандидатите,
притежаващи
образователноквалификационна степен "магистър" по медицина да имат
придобита специалност;
1.4. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани
1.5. да не са лице, обявено в несъстоятелност, или лице,
което е било управител, член на управителен или контролен орган
на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните

две години, предхождащи датата на решението за обявяване на
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на
управителен или контролен орган на дружество, за което е било
установено с влязло в сила наказателно постановление
неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на
определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти.
1.6. не може да бъде управител лице, което е и ръководител
на звената по чл. 58, 59 и 60 от ЗЛЗ
1.7. не може да бъде управител лице, което от свое или от
чуждо име извършва търговски сделки, участвува в събирателни и
командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност,
заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
Изброените ограниченията се прилагат, когато се извършва
дейност, сходна с тази на дружеството.
2. Необходими документи:
2.1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/
2.2. нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ
образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или образователноквалификационна степен "магистър" по икономика и управление и
призната специалност по медицинска информатика и здравен
мениджмънт или по икономика на здравеопазването. Квалификация
по здравен мениджмънт се удостоверява със:
- свидетелство за призната специалност "Икономика на
здравеопазването",
"Медицинска
информатика
и
здравен
мениджмънт", "Социална медицина и здравен мениджмънт",
придобита по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за
здравето;
- удостоверение за завършено обучение по "Здравен
мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление",
"Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не помалко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 4 от Наредба №
31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на
здравеопазването;
- диплома за завършена степен на висшето образование по
специалност от професионално направление "Икономика", свързана
с управлението на здравеопазването;
- 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.
2.3. нотариално заверен документ, удостоверяващ
изискуемия пет години трудов стаж на кандидата като лекар или
икономист;
2.4. свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 30
дни преди датата на подаване на документите за участие в конкурса
2.5. разработена програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период /поставя се в отделен
запечатан плик/
2.6. декларации от кандидата по т. 1.5, т.1.6 и т.1.7 от
настоящото решение
2.7. декларация от кандидата, че е запознат с проектодоговора за възлагане на управлението на лечебното заведение и е
съгласен с неговите клаузи
3. Документите за участие в конкурса се подават в сградата на
общинска администрация гр.Левски, бул.”България” №58, ст.318 в
срок до 17.00 ч. на 30-я календарен ден след публикуването на
обявата.
4. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите
документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален
регистър по реда на тяхното постъпване. Разработката по чл. 2, ал.
2, т. 2 се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено
заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на
подателя, датата и часът на приемането му.
5. Конкурсът ще се проведе на три етапа:
- проверка на съответствието на представените документи
с предварително обявените изисквания по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3;
- представяне от кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
- събеседване с кандидатите
6. Допълнителна информация кандидатите могат да получат в срок
до 12ч. на 30-я календарен ден след публикуване на обявата в
ст.318 в сградата на общинска администрация гр.Левски,
бул.”България” №58.
7. Конкурсът ще се проведе в първия работен ден след изтичане
срока за подаване на документите от 10 ч. в ст.304 на Община
Левски, бул.”България” №58.
ІІІ. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и
определя нейния състав, както следва:
Председател: Д-р Яким Маринов Якимов – общински съветник
Секретар: Радослав Георгиев Рачев – общински съветник
Членове: 1. Д-р Галин Димитров Грозданов – общински съветник

2. Емил Игнатов Михайлов – общински съветник
3.Представител на общинска администрация /определен
от Кмета на Общината/
4. Юрист /определен от Кмета на Общината/
5. Представител на РЗИ – Плевен /лекар, външен
експерт/
Комисията по ал. 1 е в състав от 7 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.
ІV. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението,
който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса заедно с
документацията по т.V от настоящото решение.
V. Задължава Прокуриста на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ЛЕВСКИ” ЕООД д-р Драгош Методиев да
предостави на кандидатите за участие в конкурса документи
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание
на персонала в срока, определен в т.6 от настоящото решение.
VІ. Задължава Кмета на Община Левски да публикува
едновременно настоящото решение в един централен и един
регионален всекидневник, както и на официалната интернет
страница на Община Левски в срок до 7 дни от приемането му.
VІІ. Възлага на Кмета на Община Левски да извърши всички
необходими по-нататъшни правни и фактически действия по
обезпечаване работата на назначената комисия за организиране и
провеждане на конкурса.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 18 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 1.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА: /п/
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

