ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена
отговорност с общинско имущество – лечебно заведение
„Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за
лечебните заведения, 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, издадена от Министъра на
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна, като
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно
заведение - „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на
чл. 2, ал. 2 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, както следва:
І етап - проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на
следните изисквания:
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“
по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление, с призната специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
б) кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност;
в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно
икономист;
г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“,
стая 308 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при
началник отдел „Канцелария на Общински съвет“ следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно
изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по
здравен мениджмънт по смисъла 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 се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на
посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов
стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите
документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с
документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението,
входящия номер и наименованието на лечебното заведение.
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса,
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински
съвет“, стая № 308 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски
полк“ № 43, при началник отдел „Канцелария на Общински съвет“
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на
конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ №
43 на следните дати и часове:

8.1. На 18.01.2018 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 20.01.2018 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата
на Община Варна.
8.3. В срок до 30.01.2018 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите,
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система.
8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Диагностично консултативен център „Чайка”” ЕООД да се проведе в стаята на
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул.
„Осми приморски полк“ № 43, на 06.02.2018 г. от 14:00 часа.
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник
отдел „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет
– Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и
останалите кандидати.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет
– Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на
таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата на Община
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на комисията за организиране
и провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично консултативен център „Чайка”” ЕООД, както следва:
1. правоспособен юрист – Юлияна Атанасова Боева – общински
съветник.

2. магистър по медицина – доц. Антоанета Здравкова Цветкова –
общински съветник.
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – д-р
Дочка Михайлова.
4. д-р Янко Петров Станев – общински съветник.
5. д-р Веселин Божимиров Ангелов – общински съветник.
12. На основание чл. 5, ал. 1 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, Общински съвет –
Варна избира за Председател на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично консултативен център „Чайка”” ЕООД доц. Антоанета Здравкова
Цветкова – общински съветник.
13. На основание чл. 5, ал. 1 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, Общински съвет –
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на
конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - консултативен
център „Чайка”” ЕООД - Юлияна Атанасова Боева – общински
съветник.

