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О Б Я В А  
 

       На основание чл.68, ал.4 от Наредбата за условията и реда за учредяване и упражняване 

правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие 

в капитала и в изпълнение на Заповед № РД-15- 755 / 16.11.2022г. на Кмета на Община Първомай и 

Решение №351 на Общински съвет на община Първомай, прието на 31.10.2022г. по Протокол №39  

 

О Б Я В Я В А М: 

 

1.Конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД, гр.Първомай; 

 

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите: 

2.1. Да е български граждани или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, 

на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

на Конфедерация Швейцария; 

2.2. В съответствие с чл.63, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл.29, ал.3 от Наредба за  

условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала да притежава образователно-

квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с 

квалификация по здравен мениджмънт или лице 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. 

2.3. Да има не по-малко от пет години професионален опит в областта на изискуемото висше 

образование; 

2.4. Да не е поставен под запрещение; 

2.5. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 

2.6. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема длъжността управител на публично 

предприятие; 

2.7. Да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен 

съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали 

неудовлетворени кредитори; 

2.8. Да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 

кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, 

ако са останали неудовлетворени кредитори; 
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2.9.Да не е съпруг/съпруга 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; 

2.10. Да 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; 

2.11. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 

2.12. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност; 

2.13. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично 

предприятие.  

2.14. Съгласно чл. 66 от ЗЛЗ, управител, изпълнителен директор или директор на държавно 

или общинско лечебно заведение не може да бъде и ръководител на звената по чл. 58, 59 и 60 от 

ЗЛЗ. 

Забраните по т. 2. 11 и т.2. 12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността 

на дружеството. 

 

3. Начин за провеждане на конкурса: 

3.1. Предварителна проверка по документи за допустимост на кандидатите; 

3.2. Писмена част, която включва представяне на бизнес-програма, съобразена с политиката на 

Община Първомай за участие в публичните предприятия; 

3.3. Интервю с кандидата, което се състои в събеседване. 

 

      4. Необходими документи за участие в конкурса: 

4.1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – 

Първомай -  по образец №1; 

4.2. Автобиография- европейски формат; 

4.3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование; 

4.4. Нотариално заверено копие от документ/и удостоверяващи придобит професионален опит 

(трудова книжка, служебна и осигурителна книжка и др.); 

4.5. Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са заемали 

длъжността; 
4.6. Декларация  относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-9 и т. 

13  от Закона за публичните предприятия- по образец №2; 
4.7. Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 10-12 от Закона за публичните предприятия- по образец №3; 
4.8. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се 

води на отчет; 

4.9. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец №4; 

4.10. Декларация, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки 

по обстоятелства по т.2 и гореизброени документи – по образец №5; 

      

5. Място за подаване на документите: 

Документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие в 

конкурса, се представят в отделен запечатан Плик №1 и ще се приемат в деловодството на 

Общинска администрация Първомай – Център за административно обслужване на граждани, с 

административен адрес: гр.Първомай, ул.Братя Миладинови-юг №50, в срок до 28.11.2022г. вкл.. 

Документите се представят в запечатан плик, с наименование на кандидата, телефонен номер и 

email адрес, както и с посочване на конкурсната процедура, а именно: „За участие в конкурс за 

възлагане на управление на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД. 



     Бизнес програмата се представя в отделен запечатан Плик №2  -  в деловодството на 

Общинска администрация  Първомай – Център за административно обслужване на граждани, с 

административен адрес: гр.Първомай, ул.Братя Миладинови-юг №50, в срок от 1 месец, считано 

от уведомяване на кандидатите, че са допуснати до конкурса. 

      За датата и мястото на провеждане на интервю с допуснатите кандидати, същите ще бъдат 

допълнително уведомени от конкурсната комисия.  

 

  6.Критерии за оценка на кандидатите: 

 6.1.Процедурата за оценка включва три етапа – предварителна проверка по документи за 

допустимост на кандидатите, писмена част и интервю с кандидатите. Оценката на допуснатите 

кандидати се формира въз основа на следните критерии: 

а)  Показателите за оценка на бизнес програмата са посочени в чл.72 от Наредбата за 

условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (Наредбата) и за целта 

членовете на комисията попълват Приложение №1 от Наредбата; 

б) Показателите за оценка от проведеното събеседване са посочени в чл.74 от Наредбата и за 

целта членовете на комисията попълват Приложение №2 от Наредбата; 

            в) Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от оценките на бизнес програмата и 

оценката от проведеното интервю, като за целта членовете на комисията попълват Приложение № 3 

от Наредбата; 

 

 7.Начин за комуникация с комисията:  

 Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на следния адрес: 

https://www.parvomai.bg – в раздел „Информация и услуги”, поле – Конкурси, както и да се 

изпращат на посочените e-mail от участниците. Участниците извършват комуникация с 

конкурсната комисия на следния e-mail: obaparv@parvomai.bg или чрез подаване на заявления, 

адресирани до конкурсната комисия в  деловодството на ОбА Първомай. 

 

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е всеки работен ден от 08.00 

часа до 17:00 часа на 28.11.2022 г., включително. Приложенията към конкурса и повече 

информация за конкурса може да откриете на сайта на община Първомай: 

https://www.parvomai.bg – в раздел „Информация и услуги”, поле – Конкурси. За справки и 

информация: Тел. 0879264593 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ  МИТКОВ -------П-------- 

Кмет на община Първомай 
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