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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№185 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №31 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

10.03.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 

СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот ЕООД 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 
Росица Шашева – председател на ПК “Административно-правни въпроси, 
ред и сигурност, развитие на местното самоуправление”, становището 
на ПК “АПВ” и след  станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
 

І. Обявява конкурс за управител на СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД – 
Сопот. 

 
ІІ. Конкурсът да бъде проведен съгласно изискванията на Наредба № 

9 от 26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, издадена от 
министъра на здравеопазването и по ЗЛЗ. 

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

следните изисквания: 
1. Да притежават образователно- квалификационна степен “магистър” 

по медицина, съответно стоматология и квалификация по здравен 
мениджмънт или лица с образователно- квалификационна степен 
“магистър” по икономика и управление с призната специалност по 
медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на 
здравеопазването. Квалификацията по здравен мениджмънт се 
удостоверява с документ съгласно параграф 3 от Заключителните 
разпоредби на Наредба № 9. 

2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 
стоматолог или икономист, като кандидатите притежаващи образователно 
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-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно 
стоматология да имат придобита основна специалност. 

3. Да притежават компютърна грамотност. 
4. Да не са осъждане на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани. 
 
ІV. Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят следните 

документи: 
 - заявление за  участие в конкурса  - в свободен текст до кмета на 
общината; 
 - професионална автобиография; 
 - диплома за завършено висше образование; 
 - диплома за призната специалност; 
 - удостоверение за трудов стаж; 
 - документ за квалификация по здравен мениджмънт, за лекари и 
стоматолози, а за лица с образователно – квалификационна степен 
“магистър” по икономика и управление – документ за призната 
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по 
икономика на здравеопазването; 
 - ксерокопие от лична карта; 
 - свидетелство за съдимост; 
 - програма за развитието и дейността на СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД 
– Сопот – за тригодишен период. 

Копията от всички документи трябва да бъдат нотариално заверени. 
В противен случай представените документи се считат за невалидни. 

Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи 
се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за 
тригодишен период се представя в отделен запечатан плик. 

 
V. Темите по които ще се провежда събеседването с допуснатите 

кандидати за управление на СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД – Сопот да бъдат 
групирани в две части както следва: 

1. Специализирана част: 
А. Програма за развитие и дейността на лечебното заведение за три 

годишен период; 
Б. Закон за лечебните заведения; 
В. Закон за здравето; 
Г. Закон за здравното осигуряване; 
Д. Национален рамков договор – 2005 год.; 
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Е. Наредба за устройство, дейността и вътрешния ред на лечебните 
заведения за болнична помощ; 

Ж. Наредба за акредитация на лечебните заведения. 
2. Обща част: 
А. Кодекс на труда; 
Б. Закон за обществените поръчки. 
Точка 2 важи в частта, касаеща дейността на дружеството и 

правомощията на управителя. 
Необходимите документи за участие в конкурса се приемат в 

деловодството на Община Сопот в срок до 17.00 часа на 18.04.2005 год. на 
всеки кандидат, подал необходимите документи за участие в конкурса се 
издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и 
часът на приемането. 

 
VІ. Информация, относно темите, предмет на събеседването се 

получава в Община Сопот – отдел “Хуманитарни дейности и 
евроинтеграция” всеки работен ден до 17.00 часа на 18.04.2005 год. 
Документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 
разписание на персонала се предоставят на кандидатите от СБДПЛ “Иван 
Раев” ЕООД – Сопот в срок от три работни дни от датата на подаване на 
съответната молба в деловодството на лечебното заведение. 

 
VІІ. Комисията за оценка и провеждане на конкурса да бъде от пет 

души в следния състав: 
Председател: Представител на РЗОК 
Секретар: юрист – Р. Шашева 
Членове: 1. Представител на МЗ 
     2. Представител на РЦЗ 
     3. Представител на БЛС 
Възнаграждението на членовете на комисията се определя на: 
Председател – 75 лв. 
Секретар – 60 лв. 
Членове – 50 лв. 

При отсъствие на член от комисията, с изключение на председателя 
и секретаря, функциите му се изпълняват от Председателя на Общинския 
съвет – Сопот – Хр. Цолев. 

Средствата за възнаграждение на комисията да се заделят от 
подпараграф 0202 от функция “ Общинска администрация”. 

 
VІІІ. Конкурсът да се проведе на 21.04.2005 год. от 10.00 часа в 

Ритуалната зала на Община Сопот. 
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ІХ. В три дневен срок от провеждането на конкурса комисията да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет протокол, с който 
определя кандидата спечелил конкурса, и класирането по ред на 
следващите участници. Предложеното от комисията класиране се 
утвърждава на първото след провеждането на конкурса заседание на 
Общински съвет, но не по-късно от двумесечен срок от получаване на 
протокола на комисията. 

 
Х. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот да стартира 

процедурата за организиране и провеждане на конкурса, да издаде заповед 
за назначаване на комисия. Въз основа на тази заповед да бъде извършено 
заплащането на дейността и.  

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –17 
Гласували     - 17 
“За”               -17 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – няма 

 
 
Председател на Об.С……………….. 

/Хр.Цолев/         
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 

 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                                
Вярно с оригинала: 

/печат/  


