
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№29 

 
Взето с Протокол №05 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 19.12.2019г. 
 
 

Относно: Отпочване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане 
управлението на "Медицински център-Септември" ЕООД гр.Септември 
 
 

Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на  Кмета 
на Община Септември и след станалите разисквания на основание 
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.38 от Наредбата за условията и реда 
за упражняване правата на община Септември върху общинската част от 
капитала на търговските дружества,  

 
Р  Е  Ш  И : 

 
І. Общински съвет упълномощава кмета на общината да организира 

и проведе процедурата по провеждане на конкурс за възлагане на 
управлението, и да издаде заповед, която да съдържа: 

1. обект на конкурса; 
2. изисквания към кандидатите; 

                3. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат 
подадени; 
               4. дата, час и място на провеждане на конкурса. 

 
ІІ. Избира представител от състава на общински съвет, който да бъде 

включен в състава на комисията по чл.38, ал.3 от  Наредбата за условията 
и реда за упражняване правата на община Септември върху общинската 
част от капитала на търговските дружества, а именно: 

- Кузо Божинов-председател на ПК по социална политика и обществено 

здраве. 

            ІІІ. Утвърждава следната Методика за оценка на кандидатите: 
       1. Критерии за оценка на бизнес - програма: 

-  съответствие на проекта с нормативната уредба; 
                   -  съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 
заведение и с предмета на дейност; 

-  анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 
показатели; 

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на 
лечебното заведение; 

- логическа структура на разработката; 
- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 
 



       2. Критерии за оценка от проведено събеседване: 
- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 
- степен на познаване на нормативната уредба; 
- способност да се планират и взимат управленски решения; 
- административни умения, професионални и делови качества; 
- комуникативни способности и организационни способности; 

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение 
на конкретен проблем. 

3. 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. 
      4. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от 
разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.     
 

ІV. Общински съвет утвърждава проект на договор за възлагане на 
управлението. 

 
   V. Предвид необходимостта от технологично време за провеждане на 

конкурса, избиране, назначаване и вписване в Търговския регистър на 
новоизбрания управител, общински съвет Септември ДАВА съгласие 
Договорът за управление с настоящия управител / който изтича на 
09.02.2019г. / да бъде продължен до сключването на нов договор за 
управление. 
 

     
Приложение: 

1. Проект на договор за възлагане на управлението на „Медицински 
център I - Септември" ЕООД гр. Септември. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             15 
Гласували: 15 
"За": 15 
"Против": 0 
"Въздържали се": 0 
  
  
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


