ОБЩИНА

АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

УТВЪРДИЛ:
ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на община Айтос
ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 06.11.2017г. от 15 ч. в стая № 4 на Общинска администрация – Айтос се
проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-08-691/11.10.2017г. на Кмета
на Община Айтос за организация и провеждане на конкурс за избор на управител на
„Медицински център I” ЕООД – гр.Айтос.
Комисията бе в състав:
Председател:
Мариана Димова – Заместник-кмет на Община Айтос
Членове:
Ружди Хасан – общински съветник
Петър Хараламбов-общински съветник
Ганка Генчева- гл.юрисконсулт на община Айтос
Нина Петкова- началник отдел „ОС”
Комисията констатира, че в срока за подаване на документи за участие в конкурса –
до 16:00ч. на 03.11.2017г. са подадени две заявления:
1.Светла Пенчева Михова- вх.№ 94-00-2763/01.11.201г.
2. Феим Мурад – вх.№ 94-00- 2772 / 03.11.2017г.
I. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете на кандидатите
по ред на постъпването им в деловодството на общината.
1. Светла Михова- комисията констатира, че кандидатът е представил следните
документи:
Заявленията за участие в конкурса;
Диплом за завършено висше образование по медицина и за призната специалност;
Свидетелство за съдимост;
Европейски формат на автобиография / CV /;
Справка с вписани в хронологичен ред заеманите до момента длъжности;
Копие от трудова и служебна книжка;
Декларация по чл.16, ал.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата
на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански
дружества и сдружения с нестопанска цел;
Копие от документ за самоличност;
Пълномощно за получаване на кореспонденция;
След запознаване с така представените документи, комисията установи, че
кандидатът е с висше образование- медицина, с призната специалност по детски болести,
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образователна степен- магистър, има повече от 5 години трудов стаж като лекар.Няма
представен документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт.
Комисията прави извод, че кандидатът не отговаря на поставените условия за
допускане до участие в конкурса, тъй като не притежава квалификация по здравен
мениджмънт, поради което комисията
РЕШИ:
Не допуска до участие във втори етап на конкурса – представяне и защита на
бизнес-програма кандидатът Светла Михова.
2. Заявление от Феим Мурад- комисията констатира, че кандидатът е представил
следните документи:
Заявленията за участие в конкурса;
Диплом за завършено висше образование по медицина и два документа за призната
специалност;
Документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт;
Свидетелство за съдимост;
Европейски формат на автобиография / CV /;
Справка с вписани в хронологичен ред заеманите до момента длъжности; Копие от
служебна книжка и от трудова книжка;
Декларация по чл.16, ал.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата
на Община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански
дружества и сдружения с нестопанска цел;
Копие от документ за самоличност;
След запознаване с така представените документи, комисията установи, че
кандидатът е с висше образование - медицина, с призната специалност по вътрешни болести
и по пневмология и фтизиатрия, образователна степен- магистър, има квалификация по
здравен мениджмънт, има повече от 5 години трудов стаж като лекар, поради което
комисията прави извод, че кандидатът отговаря на поставените изисквания за допустимост в
конкурса, поради което комисията
РЕШИ:
Допуска до участие във втори етап на конкурса – представяне и защита на
бизнес-програма кандидатът Феим Мурад
II..Комисията да уведоми допуснатият кандидат – Феим Мурад на 06.11.2017г., чрез
съобщение по имейл.
III.Допуснатият кандидат следва в 10-дневен срок от уведомяването (до 17 часа на
16.11.2017г.) да представи в запечатан, непрозрачен плик своята бизнес-програма и
предложения за решаване проблемите на дружеството. Бизнес-програмата се представя в
Център за услуги и информация на гражданите. В същият срок ще бъде предоставен проектодоговор за управление, за да изрази становище по него. Проекто-договорът се предоставя от
Център за услуги и информация на гражданите. Кандидатът може да получи от ЦУИГ данни
за щата, структурата и числеността на работещите в дружеството, както и отчет за приходи и
разходи на дружеството за периода -01.01.-30.09.2017г.
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IV.Защитата на представената бизнес - програма ще се извърши на 17.11.2017г. от
14часа.
Комисията приключи своята работа в 15:30.часа.

КОМИСИЯ:
Председател: ……………………..
/М.Димова/
Членове: …………………….
/Р.Хасан/
……………………….
/П.Хараламбов/
…………………….
/Г.Генчева/
……………………..
/Н.Петкова/
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