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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
    

от Любомир Христов  - Кмет на Община Шумен 
 
Относно: Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен 
онкологичен център - Шумен” ЕООД 
 

Настоящото предложение за провеждане на конкурс за избор на 
управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД е 
изготвено във връзка с изтичането на срока на договора за управление на 
настоящия управител на 27 януари 2020г. 

 Предложението е във връзка с изискванията за заемане на 
длъжността и условията за участие в конкурса, съобразно Закона за 
лечебните заведения, 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, както и с Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. 
 Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения 
управителите, съответно изпълнителните директори, на държавни и 
общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведния по 
чл.10,( 3б) - еднолични търговски дружества, се определят от собственика 
след конкурс за срок от три години. Условията и редът за провеждане на 
конкурса се определят с Наредба № 9 на министъра на здравеопазването. 

Съгласно чл.2 от 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, конкурсите се провеждат 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 и събеседване с кандидатите.  

Съгласно чл. 3 от цитираната  наредба органът, упражняващ  правата 
на едноличния собственик на капитала в лечебното заведение, взема 
решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението, което 
съдържа: обект на конкурса; изисквания към кандидатите; необходимите 
документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени; темите - предмет 
на събеседването; дата, час и място на провеждане на конкурса. Решението 
се публикува в един централен и/или един местен вестник, както и на 
интернет страницата на органа, упражняващ правата на едноличен 
собственик на капитала, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване 
на заявленията за участие. Едновременно с вземането на решение органът, 



упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебното 
заведение, утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, 
който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса заедно с 
документацията по чл.2, ал. 3 от Наредбата. 

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредбата,  органът упражняващ правата на 
едноличния собственик на капитала в лечебното заведение, назначава 
комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния 
състав - членовете й, председателя и секретаря й. Според чл.3, ал.3 
комисията е в състав от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и 
един магистър по медицина. В комисията, като член задължително се 
привлича регионалната здравна инспекция.  

        Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да 
вземе следното  

 
РЕШЕНИЕ:  
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3, чл. 63 и 
следващите от Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и следващите от 
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 и чл. 50 и § 2 от ЗР на Наредбата за условията и реда 
за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, да се проведе 
конкурс за възлагане на управлението на „Комплексен онкологичен център 
- Шумен” ЕООД – гр. Шумен.  

1.1. Изисквания към кандидатите: До участие в конкурса да се 
допускат лица, които отговарят на следните изисквания:  

1.1.2. да притежават образователно-квалификационна степен 
"магистър" по медицина, квалификация по здравен мениджмънт, с 
призната специалност по онкология или медицинска онкология 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 н здравния мениджмънт.  

1.1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;  

1.1.4. да отговарят на изискванията на чл. 45 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, а 
именно: 

Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена 
отговорност с общинско имущество физически лица, които: 

• от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или 
имат регистрация като еднолични търговци; 



• участват в събирателни или командитни дружества и в 
дружества с ограничена отговорност; 

•  заемат длъжност в ръководни органи на други дружества; 
• са лишени с присъда или с административно наказание от 
правото да заемат материално-отчетническа длъжност до 
изтичане срока на наказанието; 

• са управители, контрольори и членове на изпълнителни или 
контролни органи на друго държавно или общинско еднолично 
търговско дружество; 

• са общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на 
общината и други, на които със закон или друг нормативен акт 
е забранено да упражняват такава дейност; 

• които работят по трудов договор или служебно 
правоотношение. 

1.2. Необходими документи: Кандидатите в срок до 30 календарни  
дни след публикуването на обявата за конкурса подават писмено заявление 
за участие в конкурса по образец, съгласно Правилата за провеждане на 
конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с 
ограничена отговорност. Към заявлението се прилагат:  

1.2.1. Декларация от лицето за съответствие с изискванията на р-л 
VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в 
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения 
с нестопанска цел;  

1.2.2.Копия от документи за придобитата образователно- 
квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация и 
правоспособност; 

1.2.3.Професионална автобиография и копие от документите, 
удостоверяващи продължителността на професионалния опит и стаж;  

1.2.4. Медицинско удостоверение;  
1.2.5. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
1.3. Място и срок за подаване на документите: 
1.3.1.За участие в конкурса се подава заявление, към което се 

прилагат 2 плика: 
Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 
Плик №2 съдържа разработката по т. 1.2.5. 
Пликове №1 и №2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията 

се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 
1.3.2. Документите се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок 

до 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата.  
1.4. Тема -предмет на събеседването: 



„Мястото на „Комплексен онкологичен център- Шумен“ ЕООД в 
предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на 
медицинското обслужване, финансова политика и бъдещо развитие“  

1.5. Лечебното заведение да предостави на кандидатите за участие в 
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала в срок до 30 дни, считано от датата на 
публикуване на обявата.  

1.6. Конкурсът да се проведе на 12.03.2020 г. от 10.00 часа в стая № 
232 на Община Шумен.  

1.7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или 
други съобщения във връзка с конкурса - таблото на Информационния 
център на Община Шумен.  

1.8. Договорът за управление се сключва за срок от три години.  
2. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса за възлагане на 

управлението на „Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД – гр. 
Шумен – Приложение 1.  

3. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в 
състав:  

Председател: д-р Светлана Маркова – зам.- кмет по СПЗ;  
Секретар: Иван Кавръков – старши юрисконсулт при община 

Шумен; 
Членове:1.д-р Веселина Железова – директор на дирекция 

„Медицински дейности“, представител на  Регионална здравна инспекция 
– Шумен;  

      2......................................... - общински съветник;  
      3......................................... - общински съветник;  

която да организира и проведе процедурата по конкурса за възлагане на 
управлението на „ Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД – гр. 
Шумен в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, 
Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и в сдружения с 
нестопанска цел и настоящото решение.  

4. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 
дружеството – Приложение 2. 
5. Възлага управлението на „Комплексен онкологичен център - 

Шумен” ЕООД – гр. Шумен на д-р Сотир Караниколов до избор на нов 
управител и вписването му в Търговския регистър. 

 
С уважение,      Съгласувал, 
       д-р Маркова, зам-кмет СПЗ 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ   Изготвил,   

 Кмет на Община Шумен            П.Петрова, директор СПЗ 
 


