
 
 

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т – Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул. “Ил.Макариополски” №24, тел./факс (06151) 25-57 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№173/29.12.2000 г. 
 

ПРОТОКОЛ №20/29.12.2000 г 
 

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението 
на “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Д.Моллов” -
Елена” ЕООД гр.Елена 

 
 На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал.1 от Наредба №  
9/26.06.2000 г. на МЗ за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на Лечебни заведения за болнична помощ - 
еднолични търговски дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

    1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на “Многопрофилна 
болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов” -Елена” ЕООД гр.Елена със 
седалище и адрес ул. “Хаджи Йордан Брадата” № 69 при следните изисквания 
към кандидатите за управител: 

1.1. Да притежава образователно-квалификационна степен “Магистър” 
по медицина  и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 
образователно-квалификационна степен “ Магистър” по икономика и 
управление с призната специалност по медицинска информатика на 
здравеопазването; 

1.2. Да имат най-малко 5 години стаж като лекар или икономист. 
Кандидатите, притежаващи квалификационна степен “Магистър” по медицина 
да имат придобита основна специалност ; 

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

1.4. Да изготвят програма за развитието и дейността на 
“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов”- Елена” 
ЕООД гр.Елена за 3 годишен период. 

 2. Кандидатите следва да представят във запечатан плик следните 
документи, които се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване: 

 Заявление за участие в конкурс; 
 Автобиография; 
 Документ за трудов стаж по специалността 



 Официално заверено копие от документ за завършено висше 
образование и съответната квалификация /специалност/, както и документ за 
придобита основна специалност за кандидатите лекари: 

 Свидетелство за съдимост ; 
 Декларация по чл.15, ал.1 от Наредба за реда за упражняване 

правата на собственост на община Елена върху капитала в търговски 
дружества; 

 Програма за развитие на дейността на лечебното заведение в отделен 
запечатан плик. 

 3. Конкурсната документация, съдържаща проект на договор за 
управление на ЕООД с общинско участие, заявление за участие в конкурса, 
декларация по чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на община Елена, решение на Общински съвет - Елена, ще се 
закупуват в стая 204 на община Елена срещу сумата от 10 лева. 

 4. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 19 януари 2001 г. 
всеки работен ден от 9.00 - 12.00 часа и от 12.30-17.30 часа. Конкурса ще се 
проведе на 26 януари 2001 г. от 10.00 часа в зала 211 на община Елена. 

 5. Избира 5- членна комисия за провеждане на конкурса : 
 - Председател - Свилен Шарков - юрист на община Елена 
 - Секретар -Представител от М-во на здравеопазването 
 - Представител на РЦЗ - гр.Велико Търново 
 - Представител на РЗОК -гр.Велико Търново 
 - Общински съветник - д-р Нина Титева 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/д-р Д.Лаловска/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


