
  ДО 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

  ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

                                               

Относно: Обявяване на конкурс за възлагане на управление на 

„Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД,  гр.Чирпан”. 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Общински съвет – Чирпан упражнява правата на Община Чирпан в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, по реда и чрез органите, посочени в Наредба 

№ 16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.  

През месец март 2023 г. изтича тригодишният договор за управление и контрол 

на настоящия управител на „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД,  

гр.Чирпан”. Съгласно чл.21, ал.1, т.7 от горепосочената Наредба, Общински съвет – 

Чирпан, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в публично 

предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност, избира управителя, 

определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност. 

В тази връзка предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

                                              ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.2, чл.21, ал.1, т.7 и чл.35, 

ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 16 за реда за учредяване и упражняване правата на 

Община Чирпан в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие 

в капитала, във връзка с глава VIII „Общински публични предприятия“ на ПП на 

Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните 

предприятия, Общински съвет – Чирпан: 

 

1.  ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на дружеството със 100 % 

общинско участие „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД,  

гр.Чирпан”. 

 Конкурсът се провежда на три етапа: 

- Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

- Представяне на бизнес програма за развитието на дружеството за 

четиригодишен период;  

- Събеседване с кандидатите. 

 

2. ОБЕКТ НА КОНКУРСА: Избор на управител на „Медицински център д-р 

Николай Тошев – Чирпан” ЕООД,  гр.Чирпан”. 

 

 



      3.   ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:  

- да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по 

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;  

- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; 

кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по 

медицина и да имат придобита специалност;  

- не е поставен под запрещение;  

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;  

- не е лишен от правото да заема съответната длъжност;  

- не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са 

останали неудовлетворени кредитори;  

- не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 

кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди 

назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;  

- не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по 

съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен 

включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на 

същото публично предприятие;  

- не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

не е член на политически кабинет и секретар на община;  

- не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;  

- не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност;  

- не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие;  

 

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- Диплома за завършено висше образование;  

- Диплома за специалност; 

- Удостоверение /свидетелство/ съгласно § 3 от ЗР на Наредба № 9 / 26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; 

- Документ, удостоверяващ трудов стаж;  

- Свидетелство за съдимост; 

- Бизнес програма за развитието на дружеството за четиригодишен период 

/представя се в 10-дневен срок от уведомяването на кандидатите, че 

отговарят на изискванията и са допуснати до конкурса/. 
 

5. МЯСТО И СРОК, В КОЙТО ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ 

ДОКУМЕНТИТЕ: 

- Заявление за участие в конкурса заедно с необходимите документи се 

подават в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване в 

деловодството при Общински съвет – Чирпан – II етаж от сградата на 
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Общинска администрация – Чирпан, стая 22, в срок  от 01 март 2023 г. до 05 

април 2023 г. (включително). 
- За всяко подадено заявление се издава входящ номер, в което се посочват 

името на подателя, датата и часът на приемането му. 

Решението се публикува в един централен и/или един местен вестник, 

както и на интернет страницата на Община Чирпан.  

  

6. НАЗНАЧАВА КОМИСИЯ за организиране и провеждане на конкурса за 

възлагане управление на „Медицински център д-р Николай Тошев – Чирпан” 

ЕООД,  гр.Чирпан” и определя нейния състав: 

Председател: …………………………. 

Секретар: …………………………….. 

и 

членове: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

 

Резервен член: ………………………. 

Комисията в 7-дневен срок от изтичане срока за подаване на документи 

извършва проверка на документите на кандидатите и допуска до конкурса всички, 

които отговарят на обявените изисквания и ги уведомява писмено. В случай, че нито 

един кандидат не отговаря на изискванията, определени за длъжността, след 

приключването на писмения или устния етап от процедурата, Комисията за 

номиниране взема решение за прекратяването на процедурата за оценка на кандидатите 

и уведомява общинския съвет, който започва нова процедура за номиниране с решение. 

Допуснатите до конкурса кандидати в 10-дневен срок са длъжни да представят 

бизнес програма за развитието на дружеството за четиригодишен период. Кандидатите 

имат право да се запознаят на място с отделни обекти на дружеството и да поискат 

необходимата им допълнителна информация.  

Комисията след обсъждане на бизнес програмите и събеседване с кандидатите 

извършва класиране на същите, за което съставя протокол, който представя на 

Председателя на Общински съвет – Чирпан. 

 

Етапи и срокове на провеждане на конкурса: 

 

Етап I: проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания – до 12.04.2023 г. / включително /. 

Eтап II: представяне от кандидатите на бизнес програма за развитието на 

дружеството за четиригодишен период – в 10-дневен срок от уведомяването на 

кандидатите, че отговарят на изискванията и са допуснати до конкурса. 

Eтап III: събеседване с кандидатите – в 10-дневен срок от изтичане на 

срока по Eтап II се провежда събеседване с кандидатите, като за датата, часа и 

мястото на провеждането на събеседването, кандидатите се  уведомяват поне 3 

/три/ дни преди датата на провеждането му. 

 



7. В срок до 05.03.2023 г. да се публикува обявлението за предстоящия 

конкурс в един централен и/или един местен всекидневник, както и на 

интернет страницата на Община Чирпан. 

8. Възлага на Кмета на Община Чирпан да подпише анекс за удължаване срока 

на договора за управление на настоящия управител на „Медицински център д-

р Николай Тошев – Чирпан” ЕООД,  гр.Чирпан” до избирането на нов 

управител. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ............................... 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на Общински съвет – Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал: ..................... 

Силвия Колева 

Юрисконсулт 

 

 


