ОБЩИНА БОТЕВГРАД
П Р О Т О К О Л №1
Днес, 17.11.2020г. комисия назначена с Решение №230/13.10.2020 г. на Общински
съвет – Ботевград на основание чл. 5, ал. 1 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Борисов – Зам.-кмет на община Ботевград;
СЕКРЕТАР: Николай Николов – Гл. юрисконсулт;
ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Гергана Богданова - Младенова – Директор на дирекция
„Медицински дейности“ в РЗИ – Софийска област;
2. д-р Христо Железарски – Магистър по медицина;
3. д-р Илин Черняшки – Председател на ОбС – Ботевград,
се събра в 10:00 часа в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж в Общинската
администрация, за да разгледа постъпилите заявления, оцени кандидатите и извърши
класиране на кандидатите и предложи на Общински съвет Ботевград за одобрение
кандидата, спечелил конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Ботевград” ЕООД за срок от три години.
Преди да започне работата си по отварянето и разглеждането на постъпилите
заявления, всички присъстващи членове на комисията подписаха декларация по чл. 5 ал. 8
от Наредба №9/26.06.2000 г. за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни
във връзка с конкурса, както и декларация за съгласие за обработване на личните им
данни.
Вера Петкова – техн. сътрудник „Деловодство и информация“, предаде на
председателя на комисията постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на
управител на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД, за което се подписа протокол.
Председателят на комисията обяви, че в обявения срок, съгласно Решение
№230/13.10.2020 г. на Общински съвет – Ботевград и обявата, са постъпили четири
заявления, входирани в регистъра на заявленията за участие в конкурс за избор на
управител на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД, както следва от:
- д-р Иван Димитров Стойнов – с вх. №1/16.11.2020 г. – 11:05 ч.
- д-р Ганчо Витанов Пенев – с вх. №2/16.11.2020 г. – 11:35 ч.
- д-р Грациела Иванова Петрова – с вх. №3/16.11.2020 г. – 14:40 ч.
- д-р Цветан Николаев Ангелов – с вх. №4/16.11.2020 г. – 16:05 ч.
Няма подадени заявления след изтичане на крайния срок.
На заседанието на комисията присъстваха: д-р Иван Димитров Стойнов, д-р Ганчо
Витанов Пенев, д-р Грациела Иванова Петрова и д-р Цветан Николаев Ангелов.
Председателят на комисията Борис Борисов – Зам.-кмет на община Ботевград
предложи при провеждането на конкурса да се извършва звукозапис с оглед точното
протоколиране на всички извършвани действия. Всички членове на комисията и
присъстващите кандидати се съгласиха с така направеното предложение.
Комисията премина към отваряне на документите на участниците по реда на
тяхното постъпване, в пълно съответствие с разпоредбите на Наредба №9/26.06.2000 г.

Първо по ред е подаденото заявление от д-р Иван Димитров Стойнов – с вх.
№1/16.11.2020 г. – 11:05 ч. за участие е в запечатан плик с ненарушена цялост, върху
който е отбелязано наименованието на конкурса, в който се участва. Комисията прикани
д-р Ганчо Витанов Пенев, д-р Грациела Иванова Петрова и д-р Цветан Николаев Ангелов
да напуснат залата.
Председателят на комисията запозна д-р Иван Димитров Стойнов с условията по
провеждане на конкурса, съгласно изискванията, залегнали в Наредба №9/26.06.2000г. и
комисията взе следното
РЕШЕНИЕ№1
да пристъпи към отваряне на постъпилото заявление с вх. № 1/16.11.2020 г. за
участие в конкурса за избор на управител на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/……………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ………… /П/ …………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1………… /П/……………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2…………/П/ ……………./ д-р Христо Железарски /
3…………/П/ ……………./ д-р Илин Черняшки /
№1. д-р Иван Димитров Стойнов
Подаденото заявление от кандидата в конкурса е в запечатан, непрозрачен плик,
съдържащ два отделни плика, а именно: Плик №1 и Плик №2.
След като извърши проверка за наличие на два отделни запечатани плика,
председателят на комисията отвори Плик №1 и обяви съдържанието му, а именно:
заявление за участие в конкурса, копие на: документи, удостоверяващи образователноквалификационна степен, квалификацията и специалността, в това число: диплома за
завършено висше образование по специалност „медицина“, свидетелство за
професионална квалификация по специалност „Здравен мениджмънт“, Сертификат за
участие и завършване на курс по „Здравен мениджмънт в условията на здравно
осигуряване“, Служебна бележка за трудов стаж в МБАЛ „Скин Системс“ ЕООД,
удостоверения за следдипломна квалификация, препоръчително писмо от управителя на
МБАЛ „Скин Системс“ ЕООД, Препоръчително писмо от Директор на РЗОК – София
област, Препоръка от МБАЛ Пирдоп АД, Сертификат за експерт по оценка и акредитация
на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично – консултативни центрове;
документ за самоличност, трудова книжка, свидетелство за съдимост, автобиография
(CV).
След като обяви представените документи от кандидата в Плик №1, комисията
пристъпи към проверка за съответствието им с обявените в чл. 4 от Наредба
№9/26.06.2000г., в обявата и в Решение №230/13.10.2020 г. на Общински съвет –
Ботевград условия, въз основа на което установи, че кандидатът е представил всички
изискуеми документи и отговаря на определените изисквания.

В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното

РЕШЕНИЕ№2
допуска кандидата до Втори етап на конкурса –
разглеждане и оценяване на разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба
№9/26.06.2000 г.- Представяне от кандидатa на програма за развитието и дейността
на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД за тригодишен период
и
пристъпва към разглеждане на Плик №2
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/ …………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ……………/П/ …………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1……………/П/ …………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2……………/П/ …………./ д-р Христо Железарски /
3……………/П/ …………./ д-р Илин Черняшки /
№1. д-р Иван Димитров Стойнов
В присъствието на д-р Иван Стойнов председателят на комисията отвори Плик №2,
съдържащ Програма за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишен период.
Програмата съдържа:
1.
Въведение
2.1. Географски и демографски характеристики на региона
2.2. Анализ на заболяемостта
3. Анализ на сегашната ситуация – ресурси, структура и дейност на болницата
3.1.Нива на компетентност на лечебното заведение
3.2. Системен анализ
3.3. Материални ресурси
3.4. Структура на МБАЛ Ботевград ЕООД
3.5. Човешки ресурси
3.6. Финансови ресурси и механизъм на финансиране, икономически показатели и
показатели за дейност
4. Стратегия за бъдещето развитие и управление на болницата в условията на
реформа
4.1. Общи организационно-управленски цели и приоритети
4.2. Концепция за бизнес план
4.3. Непосредствени задачи, стоящи пред управлението на болницата
4.4. Програма за управление на качеството на медицинската помощ
4.5. Програма за финансово и информационно осигуряване на дейността
4.6. Прогнозни стойности, касаещи медико-статистическите, финансови,
икономически и натурални показатели за периода 2020 – 2022 г.
След като комисията се запозна с разработената от кандидата програма, даде
възможност на кандидата да представи основните аспекти на представената от същия
разработка и зададе уточняващи въпроси.

След представяне на разработената от д-р Иван Димитров Стойнов същият напусна
залата, като комисията покани д-р Ганчо Витанов Пенев да влезе, с оглед обстоятелството,
че неговото заявление е второ по ред.
Председателят на комисията запозна д-р Ганчо Витанов Пенев с условията по провеждане
на конкурса, съгласно изискванията, залегнали в Наредба №9/26.06.2000г. и комисията взе
следното
РЕШЕНИЕ№3
да пристъпи към отваряне на постъпилото заявление с вх. № 2/16.11.2020 г. за
участие в конкурса за избор на управител на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/ …………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ……………/П/ …………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1……………/П/ …………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2……………/П/ …………./ д-р Христо Железарски /
3……………/П/ …………./ д-р Илин Черняшки /
№2. д-р Ганчо Витанов Пенев
Подаденото заявление от кандидата в конкурса е в запечатан, непрозрачен плик,
съдържащ два отделни плика, а именно: Плик №1 и Плик №2.
След като извърши проверка за наличие на два отделни запечатани плика,
председателят на комисията отвори Плик №1 и обяви съдържанието му, а именно:
заявление за участие в конкурса, копие на: документи, удостоверяващи образователноквалификационна степен, квалификацията и специалността, в това число: диплома за
призната специалност „Хирургия“, диплома за завършено висше образование по
специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, документ за самоличност,
удостоверение от ТД на НАП за осигуряване, справка на данни от ТД на НАП за
осигуряването по ЕГН, справка от ТД на НАП актуално състояние на всички трудови
договори, служебна бележка от НЗОК, длъжностна характеристика, справка от НОИ за
статус на социално осигуряване, служебна книжка, трудова книжка, свидетелство за
съдимост, автобиография (CV).
След като обяви представените документи от кандидата в Плик №1, комисията
пристъпи към проверка за съответствието им с обявените в чл. 4 от Наредба
№9/26.06.2000г., в обявата и в Решение №230/13.10.2020 г. на Общински съвет –
Ботевград условия, въз основа на което установи, че кандидатът е представил всички
изискуеми документи и отговаря на определените изисквания.
В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното
РЕШЕНИЕ№4
допуска кандидата до Втори етап на конкурса –
разглеждане и оценяване на разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба
№9/26.06.2000 г.- Представяне от кандидатa на програма за развитието и дейността
на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД за тригодишен период

и
пристъпва към разглеждане на Плик №2
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/ …………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ……………/П/ …………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1……………/П/ …………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2……………/П/ …………./ д-р Христо Железарски /
3……………/П/ …………./ д-р Илин Черняшки /
№2. д-р Ганчо Витанов Пенев
В присъствието на д-р Ганчо Пенев председателят на комисията отвори Плик №2,
съдържащ Програма за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишен период.
Програмата е с обем 24 стр. и съдържа:
I. Обща информация за дружеството
II. Ситуационен анализ
1. Юридически статут
2. Предмет на дейност
3. Органи на управление
4. Организационна структура
5. Ресурси на лечебното заведение
5.1. Ресурси на лечебното заведение с оглед изпълнение на клинични пътеки и
амбулаторни процедури по НРД
5.1.1. Човешки ресурси, анализ
5.1.2. Материално ресурси, анализ
5.1.3. Финансови ресурси, анализ
5.2. Ресурси на региона
5.2.1. Здравно-демографска характеристика на региона, анализ
6. SWOT анализ
7. STEEP анализ
III. Цел, приоритети и задачи на програмата
1. Цел
1.1. Развитие на лечебното заведение
1.2. Подобряване на финансовото състояние
1.3. Подобряване на кадровото състояние
2. Приоритети
3. Задачи
IV. Очаквани приходи и разходи за периода 2021 – 2023 г.
V. Заключение
След представяне на разработената от д-р Ганчо Витанов Пенев същият напусна
залата, като комисията покани д-р Грациела Иванова Петрова да влезе, с оглед
обстоятелството, че нейното заявление е трето по ред.

Председателят на комисията запозна д-р Грациела Иванова Петрова с условията по
провеждане на конкурса, съгласно изискванията, залегнали в Наредба №9/26.06.2000г. и
комисията взе следното
РЕШЕНИЕ№5
да пристъпи към отваряне на постъпилото заявление с вх. № 3/16.11.2020 г. за
участие в конкурса за избор на управител на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………/П/ …………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ……………/П/ …………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1……………/П/ …………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2……………/П/ …………./ д-р Христо Железарски /
3……………/П/ …………./ д-р Илин Черняшки /
№3. д-р Грациела Иванова Петрова
Подаденото заявление от кандидата в конкурса е в запечатан, непрозрачен плик,
съдържащ два отделни плика, а именно: Плик №1 и Плик №2.
След като извърши проверка за наличие на два отделни запечатани плика,
председателят на комисията отвори Плик №1 и обяви съдържанието му, а именно:
заявление за участие в конкурса, копие на: документи, удостоверяващи образователноквалификационна степен, квалификацията и специалността, в това число: диплома за
завършено висше образование по специалност „Медицина“, диплома за призната
специалност „Детски болести“, диплома за завършено висше образование по специалност
„Здравен мениджмънт“, удостоверение за членство в БЛС, длъжностни характеристики,
служебна бележка от РЗОК – София област, удостоверения от МБАЛ „Свети Николай
Чудотворец“ ЕООД за осигурителен стаж, документ за самоличност, трудова книжка,
свидетелство за съдимост, автобиография (CV).
След като обяви представените документи от кандидата в Плик №1, комисията
пристъпи към проверка за съответствието им с обявените в чл. 4 от Наредба
№9/26.06.2000г., в обявата и в Решение №230/13.10.2020 г. на Общински съвет –
Ботевград условия, въз основа на което установи, че кандидатът е представил всички
изискуеми документи и отговаря на определените изисквания.
В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното
РЕШЕНИЕ№6
допуска кандидата до Втори етап на конкурса –
разглеждане и оценяване на разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба
№9/26.06.2000 г.- Представяне от кандидатa на програма за развитието и дейността
на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД за тригодишен период
и
пристъпва към разглеждане на Плик №2

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/……………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ……………/П/ …………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1……………/П/ …………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2……………/П/ …………./ д-р Христо Железарски /
3……………/П/ …………./ д-р Илин Черняшки /
№3. д-р Грациела Иванова Петрова
В присъствието на д-р Грациела Петрова председателят на комисията отвори Плик
№2, съдържащ Програма за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишен период.
Програмата е с обем 33 стр. и съдържа:
I. Въведение
II. Външни фактори
1. Макроиномически
2. Правна рамка
3. Район на лечебното заведение – географска и демографска характеристика
III. Вътрешна среда – ресурси, структура и дейност на болницата
1. Финансови ресурси и механизъм на финансиране
2. Материални ресурси
3. Човешки ресурси
4. Структура на лечебното заведение
5. Показатели за дейността на болницата
IV. Стратегия за бъдещето развитие и управление на болницата в условията на
реформа
1. Допълнителни мерки и мероприятия, във връзка с епидемиологичната
обстановка в страната
2. Общи организационно-управленски цели и приоритети
3. Концепция за бизнес-плана на болницата
4. Програма за управление на качеството
5. Непосредствени задачи, стоящи пред управлението на болницата
6. Програма за финансово и информационно осигуряване на дейността на „МБАЛ
БОТЕВГРАД“ ЕООД
След представяне на разработената от д-р Грациела Иванова Петрова същият
напусна залата, като комисията покани д-р Цветан Николаев Ангелов да влезе, с оглед
обстоятелството, че неговото заявление е четвърто по ред.
Председателят на комисията запозна д-р Цветан Николаев Ангелов с условията по
провеждане на конкурса, съгласно изискванията, залегнали в Наредба №9/26.06.2000г. и
комисията взе следното
РЕШЕНИЕ№7
да пристъпи към отваряне на постъпилото заявление с вх. № 4/16.11.2020 г. за
участие в конкурса за избор на управител на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/ ………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ………………/П/ ………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1………………/П/ ………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2………………/П/ ………./ д-р Христо Железарски /
3………………/П/ ………./ д-р Илин Черняшки /
№4. д-р Цветан Николаев Ангелов
Подаденото заявление от кандидата в конкурса е в запечатан, непрозрачен плик,
съдържащ два отделни плика, а именно: Плик №1 и Плик №2.
След като извърши проверка за наличие на два отделни запечатани плика,
председателят на комисията отвори Плик №1 и обяви съдържанието му, а именно:
заявление за участие в конкурса, копие на: документи, удостоверяващи образователноквалификационна степен, квалификацията и специалността, в това число: диплома за
завършено висше образование по специалност „Медицина“, диплома за призната
специалност „Анестезиология и реанимация“, удостоверение за професионална
квалификация по „Здравен мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по обща
медицина по програма ФАР, удостоверение за завършен курс по кодиране, ,
удостоверение за преминат курс по „Трудова медицина – подготовка за практическа
дейност в служба по трудова медицина“, удостоверение за преминат курс като експерт по
оценяване и акредитация на лечебни заведения, сертификат за преквалификация като
експерт по оценяване и акредитация на лечебни заведения, удостоверение за
професионална квалификация по компютърна грамотност, сертификат за експерт по
оценяване и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове, удостоверение за завършен курс по здравно осигуряване по
програма „Трансформ“, удостоверение за преминат курс по основи на болничното
управление, сертификат за преминато обучение за вътрешен одитор, сертификат за
професионална квалификация по „Вътрешен одитор на Интегрирани системи за
управление“, сертификати за участие в конгреси по анестезиология и интензивно лечение
с международно участие, удостоверение за следдипломна квалификация по „Трудна
интубация и ларингиална маска“, удостоверение за следдипломна квалификация по
„Грешки и усложнения в анестезиологията и интензивната медицина“, удостоверение за
трудов и осигурителен стаж, документ за самоличност, свидетелство за съдимост,
автобиография (CV).
След като обяви представените документи от кандидата в Плик №1, комисията
пристъпи към проверка за съответствието им с обявените в чл. 4 от Наредба
№9/26.06.2000г., в обявата и в Решение №230/13.10.2020 г. на Общински съвет –
Ботевград условия, въз основа на което установи, че кандидатът е представил всички
изискуеми документи и отговаря на определените изисквания.
В резултат на изложените по-горе обстоятелства комисията взе следното
РЕШЕНИЕ№8
допуска кандидата до Втори етап на конкурса –

разглеждане и оценяване на разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба
№9/26.06.2000 г.- Представяне от кандидатa на програма за развитието и дейността
на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД за тригодишен период
и
пристъпва към разглеждане на Плик №2
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/ ………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ……………/П/ ………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1……………/П/ …………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2……………/П/ …………./ д-р Христо Железарски /
3……………/П/ …………./ д-р Илин Черняшки /
№4. д-р Цветан Николаев Ангелов
В присъствието на д-р Цветан Ангелов председателят на комисията отвори Плик
№2, съдържащ Програма за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишен период.
Програмата е с обем 96 стр. и съдържа:
1. Въведение – нарастваща значимост на здравеопазването в съвременните условия
2. Болницата като специфичен вид търговско дружество
3. Анализ на външната среда
4. Анализ на вътрешната среда
5. Цел, задачи и методология
6. Ситуационен анализ на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД
7. Управление на лечебното заведение – необходимост от ефективен
професионален здравен мениджмънт
8. Стратегическа оценка на конкурентната среда чрез SWOT анализ
9. Стратегия и програма за развитие и дейност на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД в
предстоящия тригодишен период
10.
Заключение
Комисията обяви, че ще пристъпи към оценяване на разработките на кандидате, въз
основа на това и критериите по чл. 8, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г., както следва:
1. Съответствие на проекта с нормативната уредба;
2. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с
предмета на дейност;
3. Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
4. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното
заведение;
5. Логическа структура на разработката;
6. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
Всеки член на комисията индивидуално попълни Таблица с резултати (на осн. чл. 8,
ал. 3 от Наредба № 9/29.06.2000 г.) за оценка на представянето на кандидатите за конкурс
за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД, обявен
с Решение №230/13.10.2020 г. на Общински съвет – Ботевград на програма за развитие на
дейността на лечебното заведение за тригодишен период (Втори етап). Въз основа на

поставените от членовете на комисията оценки, се изготви таблица с обобщените
резултати и председателят на комисията обяви, че кандидатите получават оценки от
разработката, както следва:
- д-р Иван Димитров Стойнов – Добър 3.85
- д-р Ганчо Витанов Пенев – Добър 4.60
- д-р Грациела Иванова Петрова – Добър 4.50
- д-р Цветан Николаев Ангелов – Добър 4.25

С оглед гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г.,
комисията взе следното
РЕШЕНИЕ№9
Допуска до Трети етап на конкурса – провеждане на събеседване с кандидата
д-р Ганчо Витанов Пенев с оценка Добър 4.60 и д-р Грациела Иванова
Петрова с оценка Добър 4.50 и
пристъпва към провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/ …………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ……………/П/ …………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1……………/П/ …………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2……………/П/ …………./ д-р Христо Железарски /
3……………/П/ …………./ д-р Илин Черняшки /
Събеседването започна с д-р Ганчо Витанов Пенев, с оглед обстоятелството, че
неговото заявление за участие е подадено по-рано.
В хода на събеседването кандидатът обстойно запозна комисията с виждането си за
развитие на дейността на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД, както и представи възгледите си за
приоритетите и задачите на лечебното заведение. Кандидатът отговори по поставени
въпроси относно възможността за въвеждане на единни стандарти за финансово
управление в „МБАЛ – Ботевград” ЕООД; относно повишаване на нивото на
компетентност на отделенията, както и относно непосредствените задачи пред
управлението на болницата. Поставени бяха въпроси във връзка с външните услуги,
предоствени на болницата, наемните правоотношения, приоритетите в управлението на
лечебното заведение, кадровите проблеми и др. Кандидатът отговори и на въпроси за
проверка на степента на познаване на нормативната уредба.
След края на събеседването с д-р Ганчо Витанов Пенев същият напусна залата,
като комисията покани д-р Грациела Иванова Петрова да влезе.

В хода на събеседването кандидатът обстойно запозна комисията с виждането си за
развитие на дейността на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД, както и представи възгледите си за
приоритетите и задачите на лечебното заведение. Кандидатът отговори по поставени
въпроси относно възможността за въвеждане на единни стандарти за финансово
управление в „МБАЛ – Ботевград” ЕООД; относно повишаване на нивото на
компетентност на отделенията, както и относно непосредствените задачи пред
управлението на болницата. Поставени бяха въпроси във връзка с външните услуги,
предоствени на болницата, наемните правоотношения, приоритетите в управлението на
лечебното заведение, кадровите проблеми и др. Кандидатът отговори и на въпроси за
проверка на степента на познаване на нормативната уредба.
След изчерпване на въпросите, членовете на комисията дадоха своята оценка от
проведеното събеседване, въз основа на критериите по чл. 8, ал. 4 от Наредба
№9/26.06.2000 г.:
1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
2. Степен на познаване на нормативната уредба;
3. Способност да се планират и взимат управленски решения;
4. Административни умения, професионални и делови качества;
5. Комуникативни способности и организационни способности;
6. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на
конкретен проблем.
Всеки член на комисията индивидуално попълни Таблица с резултати (на осн. чл. 8,
ал. 4 от Наредба № 9/29.06.2000 г.) за оценка на представянето на кандидатите за конкурс
за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД, обявен с
решение №230/13.10.2020 г. на Общински съвет – Ботевград на етап събеседване с
кандидатите (Трети етап). Въз основа на поставените от членовете на комисията оценки,
се изготви таблица с обобщените резултати и председателят на комисията обяви, че
кандидатите получават оценки от събеседването, както следва:
- д-р Ганчо Витанов Пенев – Добър 4.266
- д-р Грациела Иванова Петрова – Добър 4.074
Въз основа на поставените от комисията оценки на разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2
от Наредба №9/26.06.2000 г. и поставените от комисията оценки от проведеното
събеседване с кандидата, комисията определи и обяви средноаритметичната оценка,
получена от разработката и проведеното събеседване с кандидата, както следва:

Кандидат

д-р
Ганчо
Витанов Пенев
д-р
Грациела
Иванова
Петрова

Оценка на
разбработката
по чл.2, ал.2, т.2 от
Наредба
№9/26.06.2000г.

Оценка от
проведеното
събеседване

Средноаритметична
оценка от
разработката и
събеседването

4.60

4.266

4.433

4.50

4.074

4.287

С оглед на гореизложеното и на осн. чл. 8, ал. 6 от Наредба №9/26.06.2000г. комисията не
класира кандидатите, тъй като средноаритметичната оценка на разработката и
проведеното
събеседване
е
по-ниска
от
много
добър
4,50.
Р Е Ш Е Н И Е № 10
На осн. чл. 9, ал. 1 от Наредба №9/26.06.2000 г. комисията ще уведоми Общински
съвет – Ботевград за резултатите от конкурса и предприемане на действия
по прекратяване на процедурата и вземане решение за провеждане на нов конкурс
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/ …………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: …………/П/ …………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1…………/П/ ……………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2…………/П/ ……………./ д-р Христо Железарски /
3…………/П/ ……………./ д-р Илин Черняшки /
Комисията приключи своята работа по провеждане на конкурса за избор на
управител на „МБАЛ –Ботевград” ЕООД за срок от три години в 17:00 часа на 17.11.2020
г.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/ ………/ Борис Борисов /
СЕКРЕТАР: ………………/П/ ………. / Николай Николов /
ЧЛЕНОВЕ: 1………………/П/ ………../ д-р Гергана Богданова - Младенова /
2………………/П/ ………./ д-р Христо Железарски /
3………………/П/ ………./ д-р Илин Черняшки /

