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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 53 
 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2012 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 

  По Докладна записка с вх.№ 23/15.03.2012 г.  от Мариана Кацарова  – 
Председател на ОбС – Сопот.   
 
 Относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на общинско 
дружество „ Специализирана болница за долекуване и продължително лечение 
„ Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.9 и ал.2, чл.63 
ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.51 ал.2 от Наредба за реда и 
условията за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за 
упражняване на правата на собственост на община Сопот в търговските 
дружества и във връзка с чл.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения, прие следното решение 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

І. Обявява конкурс за Управител на “Специализирана болница за 
долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД. 
1. Изисквания към кандидатите: 
1.1. Степен на завършено образование: висше – магистър; 
1.2. Професионално направление: медицина или икономика и управление; 
1.3. Специалност: 
- кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен 
„магистър по медицина” от професионално направление медицина да имат 
придобита специалност и квалификация по здравен мениджмънт; 
- кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен 
„магистър по икономика” от професионално направление икономика и 
управление да имат призната специалност по медицинска информатика и 
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 
1.4. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява със: 
- свидетелство за призната специалност "Икономика на здравеопазването", 
"Медицинска информатика и здравен мениджмънт", "Социална медицина и 
здравен мениджмънт" и "Социална медицина и обществено дентално здраве", 
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придобита по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;  
- удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен 
мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на 
здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по 
реда на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в 
системата на здравеопазването; 
- диплома за завършена степен на висшето образование по специалност от 
професионално направление "Икономика", свързана с управлението на 
здравеопазването; 
- удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на 
квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", 
"Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с 
хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от 
Закона за висшето образование. 
1.5. Професионален опит: 5 (пет) години трудов стаж като лекар или 
икономист; 
1.6. 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 правото да заема длъжността, за която 
кандидатства; 
 
2. Необходими документи: 
2.1.  Заявление за участие в конкурса – по образец; 
2.2.  Автобиография /CV/;  
2.3.  Мотивационно писмо; 
2.4. Писмена разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период. 
2.5.  Декларация от лицето, че не е не е поставено под запрещение, не е  
осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода 
и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства; 
2.6. Копие от диплом за завършено образование – „магистър” по медицина или 
по икономика и управление; 
2.7.  Копие от документ за призната специалност; 
2.8.  Копие от документ за квалификация по здравен мениджмънт; 
2.9. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 
професионалния опит; 
2.10.  Свидетелство за съдимост; 
2.11. Документите по т.2.6., т.2.7, т.2.8. и т.2.9. да са нотариално заверени. 
 
3. Място и срок на подаване на документите: 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник 
(нотариално заверено пълномощно) в срок от 30 календарни дни от 
публикуването на последната от обявата за конкурсната процедура в Община 
Сопот, адрес: гр. Сопот, ул.”Иван Вазов” № 34, Деловодство на община Сопот, 
ет.1, стая № 3  от 08.00 часа до 17.00 часа. В случай, че срокът изтича в 
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неработен ден, крайната дата за подаване на документите, да се счита първият 
работен ден след неработния. Подаването на документите се отразява в 
специален регистър по реда на тяхното постъпване, който се води от  
Деловодството на община Сопот.  

 
4. Конкурсът да се проведе в три етапа: 

• I-ви етап - Проверка на съответствието на представените 
документи с предварително обявените изисквания към кандидатите за участие 
в конкурса; 

• II-ри етап - Представяне от кандидатите на програма за 
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; 

• III- ти етап - Събеседване с кандидатите по представената 
програма и нормативната уредба на дейността на лечебните заведения. 
 
5. Определя следната тема, предмет на събеседването в ІІІ-ти етап: 
 „ Място и роля  на „СБДПЛ”Иван Раев” – Сопот” ЕООД в 
предоставянето на здравни услуги в региона , повишаване качеството на 
медицинското обслужване, бъдещо развитие .”  

Допълнителни въпроси по темата : 
- Органи на управление на лечебното заведение - права и задължения; 
- Приоритети и виждания за подобряване на финансовото състояние на 

болничното лечебно заведение.  
Комисията по провеждане на конкурса има право по време на  

събеседването на други допълнителни въпроси от областта на здравния 
мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението 
на общинското лечебно заведение. 
 
6. Конкурсът, Допускането на кандидатите до всеки един от етапите и 
оценяването да се извършви по реда на чл.8 -  чл.10 от Наредба 
№9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 
 
7. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
 Конкурсът да се проведе в  първия работен ден след изтичане на пет дни от 
последния ден за приемане на документи за участие от 10.00 ч. в кабинета на 
Председателя на Общински съвет – Сопот. 
 
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на 
здравеопазването, Общински съвет - Сопот назначава комисия за 
организиране и провеждане на конкурса от 5 члена, в състав: 
              1/ Председател - Председателят на Общински съвет – Сопот; 
              2/ Членове: 
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  2.1. Секретар – Костадинка Андонова - правоспособен юрист;  
              2.2. Член - Представител на МЗ – РЗИ – Пловдив – лекар; 
  2.3. Член -  Представител на общинска администрация – Сопот -  по 
предложение на Кмета на общината; 
   2.4. Член -  Стефан Кирилов Анастасов - общински съветник и 
магистър по медицина; 
и определя възнаграждение в размер на 50.00 лв. за всеки външен за община 
Сопот  член на комисията, за всяко нейно заседание;  
 
ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общински съвет - Сопот одобрява Процедура за 
провеждане на конкурс за възлагане на управлението на СБДПЛ”Иван Раев”-
Сопот” ЕООД, съгласно приложение № 2, съобразена с условията на Наредба 
№ 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения на Министерство на здравеопазването. 
 
 ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на 
здравеопазването, Общински съвет - Сопот утвърждава проект на договор за 
възлагане на управлението, неразделна част от настоящото решение и 
конкурсната документация. 
 
V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на 
здравеопазването, Общински съвет - Сопот възлага на Кмета на общината: 
 1. в три дневен срок от влизане в сила на настоящето решение да издаде 
заповед с поименния състав на комисията по т.ІІ; 
 2. да публикува в един централен и един местен ежедневник точка І от 
настоящото решение; 
 3. настоящето решение и процедурата за провеждане на конкурс за 
възлагане на управлението на „СБДПЛ”Иван Раев”-Сопот” ЕООД гр.Сопот, да 
се публикуват и в сайта на Община Сопот на адрес: 
 www.sopot-municipality.com 
 
Приложения: 
1. Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „СБДПЛ”Иван 
Раев”-Сопот” ЕООД гр.Сопот (по т. ІІІ от Решението); 
2. Проект на договор за възлагане на управлението (по т. ІV от Решението); 

 
МОТИВИ:  Настоящото становище се приема на  основание чл.21 ал.1 т. 8, т.9 и т.23  и 
ал.2 от ЗМСМА, чл. .63 ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.51 ал.2 от Наредба за реда 
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и условията за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване 
на правата на собственост на община Сопот в търговските дружества и във връзка с Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, и като взе в предвид изтеклия срок 
на договора с настоящия управител и правомощията на органите на местното 
самоуправление – Общински съвет и Кмет на община. 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 15 
 Гласували                - 15 
„ За”                          - 15 
„ Против”                -  няма 
„ Въздържал се”      - няма 
 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева /  
 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              / Катя Адърска-Даскова / 
 
 
       Председател на ОбС.:………………..  

                         / Мариана Кацарова / 


