
ОБЯ В А  
 

Община Айтос обявява: 

1. Конкурс за възлагане управлението на общинското търговско дружество 

„Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр.Айтос. 

2. Обект на конкурса: избор на управител на общинското търговско дружество 

„Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр.Айтос. 

3. Изисквания към кандидатите: 

3.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по 

медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или 

лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление 

и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато 

обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование 

в областта на здравния мениджмънт; 

3.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по 

дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-

квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно по дентална медицина, да 

имат придобита специалност; 

3.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако са реабилитирани. 

4. Необходими документи: 

4.1.заявление за участие в конкурса в свободен текст; 

4.2. копие от документ за самоличност; 

4.3. европейски формат на автобиография (CV); 

4.4. медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по-дълъг от 3 месеца 

са преустановили трудовата си дейност; 

4.5. всички дипломи за завършено  образование,  свидетелства  или  удостоверения,  

на  които кандидата се позовава за удостоверяване на изискванията по т. 3.1.; 

4.6. документ, доказващ наличието на изискуемия трудов стаж; 

4.7. свидетелство за съдимост. 

5. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни 

плика, както следва: 

плик № 1 съдържа всички необходими документи, удостоверяващи съответствието 

на кандидатите с изискванията за участие; 

плик № 2 съдържа програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница 

за активно лечение” ЕООД, гр.Айтос за тригодишен период, която съгласно чл. 8, ал.3 

от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения ще 

се оценява по следните критерии: 

- съответствие на проекта с нормативната уредба; 
- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с 

предмета на дейност; 

- анализ на здравно- демографски и здравно- икономически показатели; 

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното 

заведение; 

- логическа структура на разработката; 
- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания. 

Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, заявленията се 

завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса по т. 5 - в 

Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Айтос, гр.Айтос, ул. „Цар 

Освободител” №3 в срок до 17:00ч. на 17.02.2020г. 

7. Определя следните теми предмет на събеседване с кандидатите: 



-  Същност и специфика на управление на здравното заведение; 

-  Организация на дейността и финансово управление на здравното заведение; 

-  Етични стандарти и норми на поведение на здравното заведение; 

-  Повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за 

бъдещото развитие. 

8. Конкурсът да се проведе на три етапа: 

Етап І: проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

Етап ІІ: представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

Етап ІІІ: събеседване с кандидатите, получили на Етап ІІ оценка не по-ниска от мн. 

добър 4,50. 

9. Дата, час и място на провеждане на конкурса – 20.02.2020г. от 10:30 часа в стая 

№ 3, ет. 1 на Община Айтос, гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3. 

10. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на общинското 

търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр.Айтос, 

неразделна част от настоящото решение, като определя размера на възнаграждението 

на управителя да бъде от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна 

заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната 

месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. 

11. Проекта на договора, ведно със структурата, бюджета, числеността и щатното 

разписание на персонала на общинското търговско дружество „Многопрофилна 

болница за активно лечение” ЕООД, гр.Айтос да се предостави на кандидатите за 

участие в конкурса. 

 

 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община Айтос 
 


