ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ
На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Наредба № 9
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 44, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда на управление на
общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с
общинско участие и в изпълнение на Решение № 399/28.03.2019 г. на ОбС гр.
Първомай, прието по Протокол № 44
ОБЯВЯВА
Конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ – ПЪРВОМАЙ” ЕООД гр.
Първомай, за срок от три години, при следните условия:
1. Изисквания към кандидатите:
- 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;
- Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
дентална медицина, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да
имат придобита специалност.
- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер, освен ако са реабилитирани.
2. Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
- Автобиография;
- Дипломи
за
образователно-квалификационна
степен,
съгласно
изискванията - нотариално заверени;
- Документи, удостоверяващи квалификацията по здравен мениджмънт
(съгласно §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ) –
нотариално заверени.
- Актуално свидетелство за съдимост (оригинал);
- Копие от трудова/служебна книжка – нотариално заверено;
- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен
период.
3. Място и срок за подаване на документите:
За участие в конкурса се подава заявление в свободен текст, подписано от
кандидата, което съдържа трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на
конкурса. Към заявлението се прилагат, два отделни запечатани, непрозрачни плика,
както следва:
- Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи
съответствието на кандидатите с изискванията за участие (дипломи, удостоверения,
свидетелства, трудова или служебна книжка, автобиография, както и свидетелство за
съдимост);
- Плик № 2 съдържа писмена разработка на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период

Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, на който са
написани трите имена на кандидата и обекта на конкурса.,
Заявленията се подават в деловодството на Община Първомай, на адрес:
гр.Първомай, ул. ”Братя Миладинови-юг” № 50, от 8.00 до 17.00 часа в срок до 15.05.
2019 год.
Всяко подадено заявление се завежда в деловодната система на Община
Първомай, по реда на постъпването си, като на кандидата се издава удостоверение, в
което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му, както и
входящия номер.
4. Провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда на три етапа:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
- Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период;
- Събеседване с кандидатите.
5. Теми, предмет на събеседването:
- Основни приоритети и задачи, стратегия за бъдещо развитие и управление на
„МБАЛ – ПЪРВОМАЙ” ЕООД в съответствие с националната здравна политика;
- Анализ на заболеваемостта и потребности от болнична помощ в община
Първомай, политика за привличане и задържане на специалисти в лечебното заведение,
както и повишаване на качеството на медицинското обслужване;
- Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на
лечебните заведения.
Информация за състоянието на лечебното заведение относно структурата,
бюджета, числеността и щатното разписание на персонала ще бъде на разположение на
кандидатите в търговското дружество в срок до 13.05.2019 год.
6. Дата и място за провеждане на конкурса.
Конкурсът ще се проведе на 16.05.2019 г. от 10.00 часа в Заседателна зала /2-ри
етаж/ в сградата на Общинска администрация град Първомай.

ДЕЧКО ПЕТКОВ
Председател на Общински съвет гр.Първомай

