ОБЯВА
Община Хисаря открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на
«Медицински център І-Хисар» ЕООД.
Конкурсът да се проведе на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания;
2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение
за тригодишен период, отговоряща на следните изисквания:
 анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори, оказващи влияние
върху дейността на лечебното заведение;
 сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение;
 на база очертаното финансово-икономическо състояние, формулиране на основни цели и
приоритети, както и конкретни задачи за развитие на лечебното заведение; планиране на
мероприятия за постигане на поставените цели;
 перспективи за развитие на лечебното заведение;
3. събеседване с кандидатите по следните теми - познаване и прилагане на нормативната
уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово-икономическото състояние на
лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и
перспективи за развитие на «Медицински център І – Хисар» ЕООД, мероприятия за постигане на
поставените цели.
До участие в конкурса комисията допуска лица, които: притежават образователноквалификационна степен «магистър» по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или
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»;
имат най-малко (5) пет години трудов стаж като лекар или икономист; не са осъждани на лишаване
от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
Необходими документи:
1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса, по образец;
2. автобиография – европейски формат;
3. нотариално заверено копие от диплома;
4. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващо наличие
на трудов стаж минимум 5 (пет) години, като лекар или като икономист ;
5. копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна
квалификация, имаща отношение към управлението на лечебното заведение /при наличие на такива/;
6. медицинско удостоверение - общо здравословно състояние и удостоверение от „Център за
психично здраве – Пловдив” ЕООД, оригинали;
7. декларация удостоверяваща, че при сключване на договор за възлагане управлението на
«Медицински център І – Хисар» ЕООД лицето отговаря на следните изисквания: Не извършва от свое
или от чуждо име търговски сделки; Не участва в събирателни, командитни дружества и в дружества
с ограничена отговорност; Не заема длъжност в ръководни органи на други дружества; Не е лишен с
присъда или с административно наказание от правото да заема материално отчетническа длъжност
до изтичането на срока на наказанието; Не е осъждан за умишлени престъпления и не е лишен от
правото да заема съответната длъжност; Не е управител, контрольор, член на изпълнителни или
контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество; Не е народен представител,
общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместниккмет на община, секретар на община, секретар на райони;

Бележка: Забраните, описани в т. 8 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с
дейността на дружеството.
8. декларация, удостоверяваща спазване изискванията на чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
9. програма за развитието и дейността на «Медицински център І-Хисар» ЕООД за тригодишен
период, като същата се представи и на електронен носител.
Към заявлението по т. 1 кандидатът прилага два отделни плика: Плик № 1, съдържащ
документите от т. 2 до т. 8 вкл. и Плик № 2, съдържащ програмата по т. 9. Плик № 1 и Плик № 2 се
поставят в общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване.
Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация относно финансовоикономическото състояние на «Медицински център І-Хисар» ЕООД, в «Медицински център ІХисар» ЕООД, в срок до 30 /тридесет/ дни от публикуване на обявата за конкурса.
Документите за участие в конкурса се приемат в «Информационен център» на община Хисаря
в срок до 30 /тридесет/ дни /включително/ от датата на публикуване на обявата.
Конкурсът ще се проведе на 19.09.2018 год. от 11:00 ч. в заседателната зала на Обшинска
администрация гр. Хисаря, бул. «Генерал Гурко» № 14.

