
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№507 

Взето с Протокол №22 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 29.11.2016г. 

 

Относно: Отпочване на процедура за провеждането на конкурс за възлагане 
управлението на „Медицински център I - 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 с чл.1,чл.2 и чл.3 от Наредба 
№9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
управлението на лечебни заведения и чл.62,ал.3 и чл.63  от Закона за 
лечебните заведения,  

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Предмет и основание на конкурса: 
Предмет: Възлагане управлението на „Медицински център І-Септември” 

ЕООД гр.Септември 

2. Комисия за организиране и провеждане на конкурса: 
Председател: Дафинка Аспарухова Семерджиева - Адвокат 
Членове: 1.Д-р Кирил Иванов Кузев-Магистър по медицина, общински съветник 
и председател на Постоянната комисия по социална политика и обществено 
здраве към Община Септември; 
                  2. Нина Трайкова Вардина – Секретар на Община Септември- секретар 
на комисията 
                 3. Иванка Василева Сестримска – Началник отдел ФСБ, главен 
счетоводител 

        4. Представител на Регионалната здравна инспекция гр.Пазарджик. 

      Определя възнаграждение на комисията в размер на 50,00 лева за всяко 

заседание.  

Комисията: 

       1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на 

конкурса; 

2.  разглежда постъпилите заявления, оценява разработката по чл. 2, ал. 2, 
т. 2 от Наредба №9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане управлението на лечебни заведения и провежда събеседването с 
кандидатите;  



        3. предлага за одобрение от кандидата, класиран на първо място, и 

класирането по ред на следващите участници. 

3. Конкурсът да се проведе на три етапа: 
Първи етап  - проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.       

Втори  етап – представяне от кандидатите на програмата за развитието  и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

      Трети етап  -  събеседване с кандидатите по представената програма и 

нормативната уредба на дейността на лечебните заведения. 

4. Изисквания към кандидатите: 
- да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по 
медицина, съответно дентална медицина, и 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; 
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар 
по дентална медицина, или икономист;  
- кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен 
"магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита 
специалност; 
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления 
от общ характер, освен ако са реабилитирани. 
- Да не е поставено под запрещение, да не е осъждано на лишаване от 
свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са 
реабилитирани, да не е лишено от право да заема длъжността за която 
кандидатства.  
-  

5. Необходими документи, място и срок за подаването им. 
       т.5.1 

       1.   заявление за участие в конкурса по образец 

       2.   автобиография 

       3.   свидетелство за съдимост/оригинал/ 

       4. документи, удостоверяващи притежаваната специалност, квалификация 

и образователно –квалификационна степен в т.ч. копие от диплома за 

завършено образование „магистър“ 

        5.  копие от трудова книжка 

        6. други документи в подкрепа на кандидатурата - квалификационни 

курсове и специализации, компютърна грамотност, владеене на чужди езици, 

научни публикации и трудове, препоръки и др. 



         7. карта за медицински преглед 

         8. мотивационно писмо. 

         т. 5.2. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. Програмата за развитие се представя в отделен запечатан 

плик заедно с плика по т.5.1. 

6. Кандидатите да подават документи за участие в конкурса в запечатан 

непрозрачен плик в информационния център на община Септември, в срок от 

30 календарни дни от  деня на публикуването на последната обява за конкурса, 

срещу което получават удостоверение, в което се посочва  лицето, внесло 

документите, датата и часът на получаването им и вписването на заявлението 

в регистъра. В случай, че срокът изтича в неработен ден, крайната дата за 

подаване на документите да се счита първият работен ден след неработния. 

7. Информация относно темите предмет на събеседването може да се получи 

в срок до 29 ден до 16.00 часа в стая №7,ет.4 на Община Септември. 

8. Лечебното заведение е длъжно да представи на участниците документи 

относно структурата, бюджета, числеността  и щатното разписание , както и за  

дейностите на лечебното заведение в срок до 29 ден до 16.00 часа . 

9. Конкурсът ще се проведе в първия работен ден след изтичането на пет дни 

от последния ден за приемане на документи за участие от 10.00 часа в 

кабинета на Секретаря на Община Септември. 

10. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други 

съобщения е информационното табло находящо се в партера на общината и на 

интернет страницата на общината. 

11 . Утвърждава правила за провеждане на конкурса. 

12. Критерии за оценка на кандидатите: 

Оценката на Програмата се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

                   2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на 

лечебното заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4. съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 



6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

                 12.1  Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа 

на следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем. 

12.2 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. 

12.3 Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка 

от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.     

13. Договорът за управление е за срок от три години. 

14. Утвърждава и проект на договор за възлагане на управление. 

15. Утвърждава Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на „Медицински център I - Септември" ЕООД гр. Септември 

/съобразена с условията на НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

лечебните заведения по Закона за лечебните заведения/. 

16. Общински съвет гр. Септември възлага на Кмета на общината да 

публикува в един местен ежедневник т.1 от настоящото Решение и от т.3 

до т.12 включително. 

17. Общински съвет гр. Септември възлага на Кмета на общината да 

публикува на сайта на общината:  

            17. 1. Настоящото Решение.  

            17.2. Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на „Медицински център I - Септември" ЕООД гр. Септември. 



            17. 3. Проект на договор за възлагане на управлението на 

„Медицински център I - Септември" ЕООД гр. Септември. 

18. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет гр.Септември да 
допусне предварително изпълнение на настоящото предложение с оглед 
защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Приложения: 

1. Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението 
на „Медицински център I - Септември" ЕООД гр. Септември 
/съобразена с условията на НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните 
заведения/. 

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

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:                   21    

Присъствали:                                 19 

Гласували:                        19 

“ЗА”                                   18 

“ПРОТИВ”                          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                         1  

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


