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 /
продължаване за срок от 3 / три / години без конкурс договорът за управление на
управителя на „Медицински център д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Според чл.23 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на
общината върху общинските търговски дружества договорите за управление и за
контрол в общинските еднолични търговски дружества се сключват за срок от три
години. Тъй като през месец март 2020 г. изтича тригодишният договор за управление
и контрол на настоящия управител, трябва, следвайки логиката на разпоредбата на
чл.22, ал.1 от горепосочената наредба, да се проведе конкурс, при условия и по ред
определени от органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала.
Според разпоредбата на чл.9, ал.1 от същата наредба Общински съвет – Чирпан
упражнява правата на едноличният собственик на капитала в общинските еднолични
дружества с ограничена отговорност.
Съгласно разпоредбата на чл.22, ал.2 от наредбата Общинският съвет може да
възложи или да продължи управлението на еднолично търговско дружество на
управител без конкурс за срок от 3 години при показани добри икономически
резултати.
На основание горецитираните законови разпоредби предлагам следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.1 от Наредба за реда за
учредяване на търговски дружества и реда за упражняване на правата на собственост
на общината в общинските търговски дружества, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните
заведения и Наредба № 9 / 26.06.2000 г. на министъра на здравеопазването за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Чирпан :

1. Обявява конкурс за възлагане управление на лечебно заведение.

Конкурсът се провежда на три етапа:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания
- Представяне от кандидатите на програма за развитието дейността на
лечебното заведение за тригодишен период
- Събеседване с кандидатите

2. ОБЕКТ НА КОНКУРСА: Избор на управител на „Медицински център д-р
Николай Тошев - Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- 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.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;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако не са реабилитирани.

-

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Диплома за завършено висше образование
Диплома за специалност
Удостоверение /свидетелство/ съгласно § 3 от ЗР на Наредба № 9
Документ, удостоверяващ трудов стаж
Свидетелство за съдимост
Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен
период

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 в специален регистър по реда на
тяхното постъпване в деловодството при Общински съвет - Чирпан – II етаж
от сградата на Общинска администрация - Чирпан, стая 22, в срок от 26 март
2020 г. до 30 април 2020 г.
- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 - годишния
период се подава в отделен плик, който се поставя в плика с останалите
документи.
- За всяко подадено заявление се издава удостоверение, 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, най-малко 30 дни
преди крайния срок за подаване на заявленията за участие..
-

6. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса за възлагане
управление на лечебно заведение „Медицински център д-р Николай Тошев Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан и определя нейния състав:
Председател : ………………………….
Секретар : ……………………………..
и
членове :
1. ……………………………………..

2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
Резервен член : ……………………….
Комисията за осъществява своята дейност в съответствие с изискванията
на 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.
Заб. Съгласно чл.5, ал.3 от 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 комисията е в състав от 5 души, от които поне
един правоспособен юрист и един магистър по медицина, а съгласно чл.6 от
същата наредба за член на комисията се привлича и Регионалната здравна
инспекция.
7. МЯСТОТО И СРОКА В КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕМИТЕ – ПРЕДМЕТ НА СЪБЕСЕДВАНЕ.
Информацията относно темите – предмет на събеседването, да се предоставя на
кандидатите в деловодството на Общински съвет - Чирпан в срока на приемане на
документите. Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса
документи относно структурата, бюджета и щатното си разписание в срока за набиране
на документи.
Конкурсът да се проведе на три етапа:
Етап I: проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания - на 07.05.2020 г. от 10:00 часа в сградата на
Общинска администрация - Чирпан, малката зала на ІІ-ри етаж.
Eтап II: представяне на кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период - 07.05.2020 г. от 11:00
часа в сградата на Общинска администрация - Чирпан, малката зала на ІІ-ри
етаж.
Eтап III: събеседване с кандидатите - 07.05.2020 г. от 14:00 часа в сградата
на Общинска администрация - Чирпан, малката зала на ІІ-ри етаж.
Заб. Кандидатите да бъдат уведомени, че могат да присъстват на
заседанието за проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания.
8. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението.
9. Задължава Кмета на Община Чирпан в срок до 26.03.2020 г. да
публикува обявлението за предстоящия конкурс на основание чл.3, ал.1 и 2
от Наредба № 9 / 26.06.2000 год. на МЗ в един централен и / или един
местен всекидневник, както и на интернет страницата на Община Чирпан.

10. Възлага на Кмета на Община Чирпан да подпише анекс за удължаване срока
на договора за управление на настоящия управител на „Медицински център др Николай Тошев - Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан до избирането на нов
управител.

Или
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.22, ал.2, т.2 от
Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и за реда за упражняване на
правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, Общински
съвет - Чирпан:
1. Дава съгласие да се продължи за срок от 3 / три / години, без конкурс,
договорът за управление на управителя на общинското търговско „Медицински център
д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан, считано от 09.03.2020 г.
2. Упълномощава кмета на Община Чирпан да продължи договора за възлагане
на управление на управителя на общинското търговско дружество „Медицински център
д-р Николай Тошев - Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан – Минка Георгиева Еремиева, за срок
от 3 / три / години, считано от 09.03.2020 г.

ВНОСИТЕЛ:...............................
ИВАН СТАНЧЕВ
Председател на Общински съвет - Чирпан

Съгласувал:.....................
Димитър Славов
Юрисконсулт

