ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 842
по протокол № 35 от 26.07.2018 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на Управител на
„Диагностично-консултативен център І - Шумен” ЕООД
/по т. 1, т. 2 и т. 4 - с 30 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
/по т. 3 - с 28 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”/

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3, чл. 63 и сл. от
Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и сл. 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 и чл. 50 и §2 от ЗР на
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, да се проведе
конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център І Шумен” ЕООД - гр. Шумен.
1.1. Изисквания към кандидатите: До участие в конкурса да се допускат
лица, които отговарят на следните изисквания:
1.1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита
образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 3 от Закона за висшето образование в
областта на здравния мениджмънт.
1.1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или
икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицина, да имат придобита специалност;
1.1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления
от общ характер, освен ако са реабилитирани;
1.1.4. да отговарят на изискванията на чл. 45 от Наредбата за условията и
реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

1.2. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за
участие в конкурса по образец, съгласно Правилата за провеждане на конкурси за
управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена
отговорност. Към заявлението се прилагат:
1.2.1. Декларация от лицето за съответствие с изискванията на р-л VІІІ от
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;
1.2.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността;
1.2.3. Професионална автобиография и копие от документите,
удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
1.2.4. Карта за медицински преглед;
1.2.5. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.
1.3. Място и срок за подаване на документите:
1.3.1.За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 2
плика:
Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи
съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
Плик № 2 съдържа разработката по т. 1.2.5.
Пликове № 1 и № 2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията се
завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
1.3.2. Документите се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок до
16.00ч. на 26.09.2018 г.
1.4. Теми - предмет на събеседването:
Мястото на „Диагностично-консултативен център I - Шумен“ ЕООД в
здравеопазването на Община Шумен в условията на бързопроменяща се
нормативна база и финансова среда. Привличане на допълнителни приходи от
дейности извън договорените по НРД.
1.5. Лечебното заведение да предостави на кандидатите за участие в
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала в срок до 26.09.2018 г.
1.6. Конкурсът да се проведе на 03.10.2018 г. от 9.00 часа в стая № 232 на
Община Шумен.
1.7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса - таблото на Информационния център на
Община Шумен.
1.8. Договорът за управление се сключва за срок от три години.
2. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса за възлагане на
управлението на „Диагностично-консултативен център І - Шумен” ЕООД - гр.
Шумен - Приложение 1.

3. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:
Председател: Д-р Светлана Маркова - зам. кмет по СПЗ
Секретар: Иван Кавръков - старши юрисконсулт при община Шумен
Членове: 1. Д-р Тошко Стоев - директор дирекция „Медицински дейности“,
представител на Регионална здравна инспекция - Шумен
2. д-р Стоян Тодоров - общински съветник
3. Валентин Велев - общински съветник,
която да организира и проведе процедурата по конкурса за възлагане на
управлението на „Диагностично-консултативен център І - Шумен” ЕООД - гр.
Шумен в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Наредба
№ 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, Наредбата за условията и реда за
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества
и в сдружения с нестопанска цел и настоящото решение.
4. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на
дружеството - Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев
Дата:
гр.Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/М. Шарбанова/

