
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 

11.01.2017 г.                                       № 3                                           гр. София 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на конкурс за възлагане на 

управлението на  лечебно  заведение – ДКЦ „Свети Георги” ЕООД, гр. 

Хасково към Министерството на отбраната. 

 

               На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и 

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 /Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 2001 г./ издадена от 

министъра на здравеопазването и във връзка с докладна записка с рег № 

23-08-9/15.12.2017 г. на заместник-министъра на отбраната доц. д-р 

Десислава Йосифова 

Р Е Ш А В А М: 
 

          Обявявам конкурс за възлагане на управлението на  ДКЦ “Свети 

Георги” ЕООД, гр. Хасково. 

I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 

          1. 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; 

        2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита  специалност; 

       3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

II. За участие в конкурса кандидати следва да подават заявление, към 

което се прилагат два отделни плика, както следва: 

1. Плик № 1 да съдържа необходимите документи: 

1.1.Нотариално заверено копие от: 

         а) диплома за завършено висше образование на образователно-

квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална 

медицина; 
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        б)  удостоверение или свидетелство  удостоверяващо квалификация по 

здравен мениджмънт, по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на 

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; 

или 

 в) диплома за завършено висше образование 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;  

   1.2. Копие от документи удостоверяващи трудовия стаж; 

1.3. Свидетелство за съдимост; 

1.4.  Автобиография; 

2. Плик № 2 да съдържа разработката на Програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период; 

 Пликовете се поставят в един общ запечатен плик.  

       III. Документите се подават в Министерство на отбраната, ул. ”Дякон 

Игнатий” № 3, гр.София, приемна от ул. “Аксаков”, от 09.00 ч. до 17.00 ч. 

на 06 март 2017 г. За всяко подадено заявление се издава удостоверение по 

чл. 7, ал. 3 от Наредба № 9/2000 г. 

IV. Темите – предмет на събеседването 

 1. Икономически  аспекти на здравната реформа. 

2. Взаимоотношение с РЗОК и други здравно осигурителни фондове 

/български и чужди/.  

     3. Мястото и ролята на ДКЦ „Свети Георги“  ЕООД, гр. Хасково –  в 

здравната система. 

     4. Вижданията и подход за подобряване на финансовото състояние на 

търговското дружество – ДКЦ „Свети Георги“  ЕООД, гр. Хасково. 

     5. Приоритети за бъдещото развитие на лечебното заведение – ДКЦ 

„Свети  Георги“ ЕООД, гр. Хасково. 

V. Кандидатите могат да получат информация по чл. 2, ал. 3 от 

Наредба № 9/2000 г. и в Министерство на отбраната, ул. ”Дякон Игнатий” 

№ 3, гр. София, приемна на МО – вход от ул. ”Аксаков” 2, от  07 до 08 

февруари 2017 г. , от 09.00 ч. до 17.00 ч. Телефони за информация 02/92 

20 690, 02/92 20 696. 

VI. Конкурсът ще се проведе на три етапа: 

1. Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания по т. I и т. II; 

2. Оценка на програмата за развитието и дейността  на лечебното 

заведение за тригодишен период; 

3. Събеседване с кандидатите. 
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    VІІ. Конкурсът ще се проведе в Министерство на отбраната, ул. ”Дякон 

Игнатий” № 3, гр. София, на 07 март 2017 г. от 10.00 ч. 

   VІІІ. Решението да се публикува в един централен и един местен  

всекидневник, както и на интернет страницата на Министерство на 

отбраната. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 

 

 

НИКОЛАЙ  НЕНЧЕВ 

 

 

 

 


