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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 0 5

на Столичния общински съвет
от 30.05.2019 година
За обявяване на конкурс за избор на управители на общински
лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност.
На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.62, ал.7 чл.63,
ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1,
т.5, чл.45, ал.1 и чл.46-56 от Наредбата за общинските лечебни заведения

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Да бъде проведен конкурс за избор на управители на следните
общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена
отговорност:
1. „Диагностично-консултативен център VI - София” ЕООД;
2. „Диагностично-консултативен център XII - София” ЕООД;
3. „Диагностично-консултативен център XVII - София” ЕООД;
4. „Диагностично-консултативен център XVIII - София” ЕООД;
5. „Диагностично-консултативен център XXIV - София” ЕООД;
6. „Диагностично-консултативен център XXV - София” ЕООД
7. „Дентален център II - София” ЕООД;
8. „Медицински център XXXI - Нови Искър” ЕООД;
9. „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална
парализа „Света София” ЕООД.
II. Възлага на председателя на Столичен общински съвет да
разпореди обявяването на конкурса.
III. Кандидатите в конкурса следва отговарят на следните условия:
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;
2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно
дентален
лекар,
или
икономист.
Кандидатите,
притежаващи
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина,
съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
IV. Необходимите документи за кандидатстване са:
1. Заявление;
2. Автобиография;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше
образование - магистър по медицина или икономика;
4. Нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ
квалификацията по здравен мениджмънт със записания хорариум;
5. Нотариално заверено копие от документа за призната специалност
- за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по
медицина или нотариално заверено копие от документа за 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 - за кандидатите с
образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и
управление;
6. Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от
трудова книжка;
7. Свидетелство за съдимост;
8. Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз приложимо за кандидатите с образователно-квалификационна степен
„магистър” по медицина;
9. Декларация, относно обстоятелствата по чл. 40 от Наредбата за
общинските лечебни заведения;
10. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.
V. Документите по т.IV от настоящото решение се приемат в
деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул.
„Московска” № 33, в срок от тридесет календарни дни от обявяването на
конкурса в един централен и един местен ежедневник, и на интернет
страницата на Столичен общински съвет. За участие в конкурса се подава
заявление, към което се прилагат два отделни плика - плик № 1 съдържа
необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите
с изискванията за участие и плик № 2, съдържащ Програмата за развитието
и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Пликовете се

поставят в един общ запечатан плик. За всяко подадено заявление се
издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и
часът на приемането му.
VI. Възлага на управителите на лечебните заведения по т.I от
настоящото решение, съгласно чл.45, ал.3 от Наредбата за общинските
лечебни заведения, да предоставят на кандидатите за участие в конкурса
документи, относно структурата, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала на лечебното заведение, в срока по т.V от
настоящото решение.
VII. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя
информация, относно темите - предмет на събеседването, образец на
декларация по т.IV.9. от настоящото решение и проект на договор за
възлагане на управлението на лечебните заведения, в срока по т.V от
настоящото решение, в деловодството на Столична община, находящо се в
гр. София, ул. „Московска” № 33.
VIII. Работата на комисията започва на първия работен ден след
изтичане на срока по т. V от настоящото решение, от 10,00 ч., в Столична
община - гр. София, ул. „Московска” № 33.
IX. Конкурсът по настоящото решение се провежда при условията и
по реда на чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения
и Наредба за общинските лечебни заведения, приета от Столичен
общински съвет.
X. Избира комисия за провеждане на конкурса в следния състав:
Общински съветници:
1. Д-р Веселин Милев - Председател;
2. Милка Христова;
3. Силвия Христова;
4. Д-р Антон Койчев, д.м.;
5. Симеон Славчев;
6. Карлос Контрера;
7. Йоанна Драгнева;
8. Живка Новкова.
Администрация на Столична община:
1. Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община;
2. Д-р Моника Чеуз - директор на дирекция „Здравеопазване”;
3. Марияна Симеонова - директор на дирекция „Финанси”;
4. Огнян Лютаков - юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване” секретар.
Член на комисията съгласно чл. 6 от Наредба № 9 от 26.06.2000г.:
1. Представител на Столична регионална здравна инспекция.

XI. Възлага на комисията по т.X от настоящото решение в тридневен
срок от провеждането на конкурса да внесе за утвърждаване в Столичен
общински съвет доклад за определяне на представилия се успешно
кандидат и класиране по ред на следващите участници за всяко дружество.
XII. На членовете на комисията да се изплати възнаграждение в
размер на 50,00 /петдесет/ лв. за всяко заседание на комисията, при
условията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебните заведения по Закона за лечебните заведения.
XIII. Управителят на „Специализирана болница за рехабилитация на
детска церебрална парализа „Света София” ЕООД - доц. д-р Иван
Димитров Чавдаров да продължи изпълнението на функциите по
управление на дружеството, до избирането на управител, след провеждане
на процедура за конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебните заведения по закона за лечебните заведения.
XIV. Управителят на „Диагностично-консултативен център XXIV София” ЕООД - д-р Силвия Лазарова Янева да продължи изпълнението на
функциите по управление на дружеството, до избирането на управител,
след провеждане на процедура за конкурс по реда на Наредба № 9 от
26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения.
XV. Възлага на кмета на Столична община да сключи договори за
възлагане на управлението с лицата по т.XIII и т.XIV от настоящото
решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 76, точка 47 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-4022/18.05.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

