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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 103 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №13ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 30 .10.2008г.  В  
 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ  

 
Относно :  Провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Специализирана болница за долекуване и 
продължително лечение „Иван Раев” ЕООД гр.Сопот 

  
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 
Васко Попов – Председател на Общински съвет    Сопот с                          
вх.  № 77/17.10.08г. становището  на ПК “АПВ” ПК “ОКЗ” и  след 
станалите разисквания  

 
 

РЕШИ: 
 

1.На основание чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения, във 
връзка с чл.1 от Наредба № 9 / 26.06.2000год. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения 
по Закона за лечебните заведения Общински съвет Сопот обявява конкурс 
за длъжността управител на „Специализирана болница за долекуване и 
продължително лечение „Иван Раев” ЕООД гр.Сопот. 
 2. До участие в конкурса се допускат лица с придобита 
образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” 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, които отговарят на  
изискванията на чл.4 ал.1 от Наредба № 9 / 26.06.2000год. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения; 

- кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по медицина наред с квалификацията по здравен мениджмънт да имат и 
придобита основна клинична специалност „вътрешни болести” или 
“неврологични болести” или ”Физиотерапия и рехабилитация”;  
 - с предимство са кандидатите, които имат постоянна адресна 
регистрация на територията на Община Сопот към датата на провеждане 
на конкурса; 
 - да имат най-малко 5/пет/ години управленски опит ; 
 - да не са в пенсионна възраст. 
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            - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени  
престъпления от общ характер, освен ако не са били реабилитирани  
 3. Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят следните 
документи: 
 - диплома за завършено висше образование; 
 - диплома за призната специалност; 
 - удостоверения и/или справки за трудов стаж, или трудова книжка; 
 - документ за квалификация по здравен мениджмънт /за лекарите/, а 
за лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по 
икономика и управление – документ за призната специалност по 
медицинска информатика и здравен мениджмънт, или икономика на 
здравеопазването; 
 - ксерокопие от лична карта – двустранно; 
 - свидетелство за съдимост; 
 - мотивационно писмо; 
 - заявление за допускане до участие в конкурса - свободен текст. 
          - програма за развитието и дейността на лечебното заведение за три 
годишен период.Програмата се поставя в отделен  запечатан не прозрачен 
плик. 
 Ксерокопията от всички необходими документи трябва да бъдат 
нотариално заверени. Представянето на копие без нотариална заверка е 
основание за недопускане на кандидата до конкурса. 
 4. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 
документи се подават в срок до 17.00 часа на  28.11.2008год. в запечатан не 
прозрачен плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване. 
 За всяко подадено заявление за участие в конкурса, се издава 
удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на 
приемане на документите. 
 5. Информация относно темите, предмет на събеседването, може да 
се получи в Община Сопот всеки работен ден в срока, определен за 
подаване на документите за участие в конкурса. 
 Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в 
конкурса информация относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала на лечебното заведение всеки работен 
ден в срока, определен за подаване на документите за участие в конкурса. 
 6.Конкурсът ще се проведе на три етапа: 
 І. Проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите за участие в 
конкурса; 
 ІІ. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период; 
 ІІІ. Събеседване с кандидатите по представената програма и 
нормативната уредба на дейността на лечебните заведения. 
 Допускането на кандидатите до всеки един от етапите и оценяването 
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се извършва съгласно чл.8 от Наредба № 9 . 
 7. Общински съвет Сопот назначава комисия за организиране и 
провеждане на конкурса в състав от 5/петима/ членове, както следва: 
 1/Председателят на ОбС Сопот – Председател 
 2/ Правоспособен юрист – секретар 
 3/ Представител на РЦЗ – лекар /член/ 
 4/  д-р Верка Дончева /член/ 
 5/ Любомир Джапаров /член/ 
 Общински съвет Сопот определя следното възнаграждение на 
членовете на комисията : по 100лв. за всеки член. 
 8. Конкурсът ще се проведе на 01.12.2008год. от 10ч.  в кабинета на 
Председателя на Общински съвет Сопот. 
Решението да се публикува в един централен и един местен вестник. 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     - 17 
“За”             -14 
“Против”   - 1 
“Въздържал се” – 2 
 
 
 
Зам.председател на Об.С……………...  
     / Л.Джапаров/ 
 
Зам.председател на Об.С………………………. 

/М.Кацарова/ 
 

Председател на ОбС.:……………….. 
    /В.Попов/         

 
 
                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  
 


