ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ДЪЛГОПОЛ” ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДЪЛГОПОЛ
ул. "Георги Димитров" №105, ет. 2
На основание Решение №33-20 по Протокол №33 от 27.10.2017 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за възлагане
на управлението на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД
І. Общински съвет-Дългопол открива процедура по избор на Управител на „Медицински
център І – Дългопол” ЕООД чрез провеждането на конкурс по ред и условия, посочени
в настоящото решение.
ІІ. Общински съвет – Дългопол назначава Комисия за организиране и провеждане на
конкурса в състав от 9 души, както следва:
Председател: Злати Златев - Председател на Общински съвет-Дългопол
Секретар: Представител на Регионална здравна инспекция
Членове: 1.Правоспособен юрист – Христо Якимов
2.Д-р Сабри Сабриев – Магистър по медицина – Обща медицина
3.Александър Александров – Общински съветник
4.Борислав Николов – Общински съветник
5.Катерина Тончева – Общински съветник
6.Насуф Насуфов – Общински съветник
7.Николай Христов – Общински съветник
III. Определя реда и условията за провеждане на конкурс, както следва:
1. Обект на конкурса: Възлагане на управлението на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД за срок от три години
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
– да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина,
съответно дентална медицина
– или с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление
и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по
икономика на здравеопазването;
– да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог, или
икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степан
“магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат придобита специалност;
– да отговарят на условията за управител по Търговския закон и ЗЛЗ;
– да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер,
освен ако не са реабилитирани.
- да притежава актуално членство в съответния съюз /за кандидатите с медицинско
образование/.
- да не е член на управителен и контролен орган или управител на друго лечебно
заведение.
2.2. Необходими документи:
2.2.1. Заявление за участие в конкурса;
2.2.2. Автобиография;

2.2.3. Копие от диплом за завършено образование по посочените специалности;
2.2.4. Копие от диплом за придобита основна специалност за лекарите, съответно
стоматолозите;
2.2.5. Копие от трудовата книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия
трудов стаж;
2.2.6. Свидетелство за съдимост с посочена цел за издаване – работа като
Управител на лечебно заведение;
2.2.7. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за
заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
2.2.8. Документ, удостоверяващ актуално членство в съответния съюз /за
кандидатите с медицинско образование/.
2.2.9. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен
период.
2.3. Място и срок за подаване на документите: До 17:00 часа на 01.12.2017 г. в
канцеларията на Общински съвет –Дългопол. Заявленията за участие в конкурса, заедно
с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното
постъпване. Програмата за развитие 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.
2.4. Място и срок за получаване на информация относно темите, предмет на
събеседването: всеки работен ден от 8:00 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:00 ч. в
канцеларята на Общински съвет-Дългопол от 13.11.2017 г. до 20.11.2017 г.
2.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: от 10:00 часа на 04.12.2017 г.
в малката зала на Общински съвет-Дългопол.
3. Конкурсът се провеждат на три етапа:
3.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания;
3.2. Оценка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период;
3.3. Провеждане на събеседване с кандидатите.
4. Утвърждава проект за договор за възлагане управлението на „Медицински
център № 1 – Дългопол” ЕООД, неразделна част от настоящото решение, като определя
размера на възнаграждението на управителя да бъде до 300 % от средна месечна брутна
заплата в заведението, при наличие на собствени средства.
5. Общински съвет – Дългопол задължава Председателя на ОбС-Дългопол да
публикува решението на Общински съвет – Дългопол, с което са определени реда и
условията за провеждане на конкурс в един регионален и един местен вестник и на
електронната страница на Община Дългопол.
6. При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците могат
да подават писмени възражения до Общински съвет гр. Дългопол в тридневен срок от
уведомяването им, но не по късно от 10 дни от обявяване на класирането на определеното
за това място.
Общински съвет гр. Дългопол се произнася по направените възражения на
свое заседание.
7.Когато Общински съвет гр. Дългопол установи, че възражението е основателно,
той отменя решението на комисията и възлага да проведе отново конкурса от момента
на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.
8.В двуседмичен срок от изтичане на срока кметът на общината, сключва договор
за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, в който се определят
правата, задълженията и възнаграждението му.

