
       О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  №1 

 

Днес, 01.07.2021г. комисия назначена с Решение №84/29.04.2021 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 – Началник отдел „Правно – нормативно 

обслужване“ в Община Ботевград;  

ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Гергана Богданова - Младенова – Директор на дирекция 

„Медицински дейности“ в РЗИ – Софийска област; 

2.  д-р Елица Петрова – Магистър по медицина; общински съветник; 

3. д-р Христо Железарски - Магистър дентална медицина; общински 

съветник, 

 

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, като при предаването председателят на 

комисията подписа регистъра по чл. 7, ал. 2 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията 

и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 

Закона за лечебните заведения за участие в конкурс за избор на управител и възлагане на 

управлението на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД. 

 

Председателят на комисията обяви, че в обявения срок, съгласно Решение 

№84/29.04.2021 г. на Общински съвет – Ботевград и обявата, са постъпили две  

заявления, входирани в регистъра на заявленията за участие в конкурс за избор на 

управител на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД, както следва от: 

- Заявление за участие в конкурса от д-р Орлин Веселинов Цветков – с вх. 

№1/11.06.2021 г. – 16:05 ч. 

- Заявление за участие в конкурса от д-р Грациела Иванова Петрова – с вх. 

№2/17.06.2021 г. – 16:40 ч. 

Няма подадени заявления след изтичане на крайния срок.  

 



На заседанието на комисията присъстваха: д-р Орлин Веселинов Цветков и д-р 

Грациела Иванова Петрова. 

 

Комисията премина към отваряне на документите на участниците по реда на 

тяхното постъпване, при пълно съответствие с изискванията на Наредба №9/26.06.2000 г. 

 

Първо по ред е подаденото заявление от д-р Орлин Веселинов Цветков – с вх. 

№1/11.06.2021 г. – 16:05 ч. за участие е в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост 

плик, върху който са отбелязани имената на заявителя, постоянния му адрес, тел. за 

връзка, email адрес, наименованието на конкурса, в който се участва и съответните 

приложения.  

 

Комисията прикани д-р Грациела Иванова Петрова да напусне залата. 

 

            Председателят на комисията запозна д-р Орлин Веселинов Цветков с условията по 

провеждане на конкурса, съгласно изискванията, залегнали в Наредба №9/26.06.2000г. и 

комисията взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 

да пристъпи към отваряне на постъпилото заявление с вх. № 1/11.07.2021 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 Елица Петрова /  

                         3……………/п/……………./ д-р Христо Железарски / 

 

№1. д-р Орлин Веселинов Цветков 

Подадените документи от кандидата в конкурса са в запечатан, непрозрачен и с 

ненарушена цялост 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, съгласие за обработване на лични данни, копие на 

следните документи: Диплома за присъдена образователна и научна степен „Доктор“ по 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (здравен мениджмънт) от Стопанска 

академия „Д. А. Ценов“ Свищов – Стопански факултет; Свидетелство за професионална 

квалификация по специалност „Иконимика на здравеопазването“ от Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“ Свищов – Център за следдипломно и факултативно обучение; Диплома за 

завършено висше образование по специалност „Застраховане и социално дело“, с 

професионална квалификация „Икономист – здравеопазване“ от Стопанска академия „Д. 

А. Ценов“ Свищов – Стопански факултет; Сертификат за експертна оценка и акредитация 

на лечебни заведения по Наредба №18/20.06.2005 г. на МЗ издаден от Министерство на 

здравеопазването – Национален център по обществено здраве и анализ; Лична карта; 

Удостоверения обр. УП-3 – 7 бр.; Служебна бележка изх. №608/29.06.2020 г. от 



Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД, Враца; Автобиография 

(CV); Свидетелство за съдимост. 

 

          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 №84/29.04.2021 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:  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 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 Елица Петрова /  

                         3……………/п/……………./ д-р Христо Железарски / 

 

 

№1. д-р Орлин Веселинов Цветков 

В присъствието на д-р Орлин Цветков 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 49 стр. и съдържа: 

Въведение 

 Цели на концепцията 

 Основни насоки на дейност на МБАЛ – Ботевград ЕООД за период 2021 – 2024 

 Раздел I 

 Представяне и анализ на външната среда 

1.1. Анализ на политическата ситуация и правна среда 

1.2. Здравно-икономически анализ 

1.3. Местоположение, географска характеристика, пътна инфраструктура  

1.4. Социални фактори. Здравно-демографски анализ 

 

Раздел II 

Представяне и анализ на вътрешната среда 

2.1. Представяне на лечебното заведение  

2.2. Финансови ресурси 

2.3. Анализ на дейността  

2.3.1. Анализ на здравните потребности 



2.3.2. Осигуреност с човешки ресурси 

2.3.3. Медико-статистически и икономически показатели 

2.4. Взаимовръзка между факторите на външната и вътрешната среда. SWOT – 

анализ. Избор на стратегия за развитие на болницата.  

 

Раздел III 

Приоритетни направления за развитие на болницата 

3.1. Болнични управленски подсистеми 

3.2. Направления за развитие на болницата 

3.2.1. Първо направление 

3.2.2. Второ направление 

3.2.3. Трето направление 

3.3. Управление на риска 

3.4. Принос на кандидата за осъществяване на развитието на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД по направления и постигане на целите 

 

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 Орлин Веселинов Цветков програма, 

същият напусна залата, като комисията покани д-р Грациела Иванова Петрова да влезе. 

 

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  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

 

да пристъпи към отваряне на постъпилото заявление с вх. № 2/17.06.2021 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 Елица Петрова /  

                         3……………/п/……………./ д-р Христо Железарски / 

 

№2. д-р Грациела Иванова Петрова 

Подаденото заявление от д-р Грациела Иванова Петрова – с вх. №2/17.06.2021 г. – 

16:40 ч. за участие е в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, върху който са 

отбелязани имената на заявителя, постоянния му адрес, тел. за връзка, email адрес, 

наименованието на конкурса, в който се участва и съответните приложения.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатания плик и 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, съгласие 



за обработване на лични данни, копие на следните документи: Диплома за призната 

специалност „Детски болестости“ от Медицински университет – София; Диплома за 

завършено висше образование по специалност „Медицина“ от Медицински университет – 

Плевен; Диплома за за завършено висше образование по специалност „Здравен 

мениджмънт“ от Университет за национално и световно стопанство – Факултет 

„Икономика на инфраструктурата“; Удостоверения обр. УП-3 – 3 бр.; Служебна бележка 

изх. №90-00-23/13.06.2029 г. от НЗОК – РЗК София област; Допълнително споразумение 

към трудов договор, сключен на 24.03.2009 г.; Удостоверение за членство в Българския 

лекарски съюз РК на БЛС София – област №000004076/16.06.2021 г.; Трудова книжка; 

Автобиография (CV); Свидетелство за съдимост. 

 

          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 №84/29.04.2021 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  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 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 Елица Петрова /  

                         3……………/п/……………./ д-р Христо Железарски / 

 

 

№2. 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 34 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 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 Грациела Иванова Петрова програма, 

същата напусна залата. 

 

Комисията пристъпи към оценка на представянето на кандидатите за конкурс за 

избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД, обявен с 

Решение №84/29.04.2021 г. на Общински съвет – Ботевград на програма за развитие на 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период (Втори етап), на осн. чл. 8, ал. 3 

от Наредба № 9/29.06.2000 г. За целта секретарят на комисията раздаде на всеки член на 

комисията таблица за попълване на индивидуалните резултати.  

 

 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 Орлин Веселинов Цветков – Много добър 4,83  

- д-р Грациела Иванова Петрова – Много добър 4,61 

 

 С оглед гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г., 

комисията взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 

Допуска до Трети етап на конкурса – провеждане на събеседване с кандидата д-р 

Орлин Веселинов Цветков с оценка Много добър 4,83 и д-р Грациела Иванова 

Петрова с оценка Много добър 4.61 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 Елица Петрова /  

                         3……………/п/……………./ д-р Христо Железарски / 

 

Секретарят на комисията обяви списък на допуснатите до етап събеседване с 

кандидатите на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-

Ботевград” ЕООД, обявен с Решение №84/29.04.2021 г. на Общински съвет – Ботевград на 

официалната интернет страница на Община Ботевград и на таблото за съобщения, в ЦИОГ 

на 01.07.2021 г. в 11:20 ч. 
 

 Комисията покани д-р Грациела Иванова Петрова да влезе първа на следващия 

трети етап от конкурса – Събеседване с кандидатите. 

 

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 Грациела Иванова Петрова, същата напусна 

залата, като комисията покани д-р Орлин Веселинов Цветков 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.  

 

Комисията пристъпи към оценка на представянето на кандидатите за конкурс за 

избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД, обявен с 

Решение №84/29.04.2021 г. на Общински съвет – Ботевград на програма за развитие на 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период (Втори етап), на осн. чл. 8, ал. 3 

от Наредба № 9/29.06.2000 г. За целта секретарят на комисията, раздаде на всеки член на 

комисията таблица за попълване на индивидуалните резултати.  

 

След изчерпване на въпросите, комисията пристъпи към оценка на представянето 

на кандидатите за конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-

БОТЕВГРАД” ЕООД, обявен с Решение №84/29.04.2021 г. на Общински съвет – 



Ботевград на етап - Събеседване с кандидатите, 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.  

 

За целите на оценяването, секретарят на комисията раздаде на всеки член на 

комисията таблица за попълване на индивидуалните резултати. 

 

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 №84/29.04.2021 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 Орлин Веселинов Цветков – Много добър 5,00  

- д-р Грациела Иванова Петрова – Много добър 4,57 

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 

 

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 

д-р Орлин 

Веселинов 

Цветков 

 

4.83 

 

5.00 

 

 

4.92 

д-р Грациела 

Иванова 

Петрова 

4.61 4.57 4.59 

 

С оглед на гореизложеното, комисията извърши следното класиране: 

 

На I-во място – д-р Орлин Веселинов Цветков с обща оценка – Много добър 4,92 

 

На II-ро място - д-р Грациела Иванова Петрова с обща оценка – Много добър 4,59 

 

Като взе предвид гореизложеното комисията взе следното  



Р Е Ш Е Н И Е № 6 

 

 1. Определя кандидата д-р Орлин Веселинов Цветков за спечелил конкурса за избор 

на управител на „МБАЛ- Ботевград” ЕООД за срок от три години. 

2. Да се внесе в Общински съвет Ботевград протокол за  

одобрение на класирането на кандидатa 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………/п/……………./ Борис Борисов /  

СЕКРЕТАР:    ……………/п/……………./ Николай Николов / 

ЧЛЕНОВЕ:   1……………/п/……………./ д-р Гергана Богданова - Младенова / 

   2……………/п/……………./ д-р Елица Петрова /  

                         3……………/п/……………./ д-р Христо Железарски / 

 

Комисията приключи своята работа по провеждане на конкурса за избор на 

управител на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД за срок от три години в 13:00 часа на 01.07.2021 

г.  

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………/п/……………./ Борис Борисов /  

СЕКРЕТАР:    ……………/п/……………./ Николай Николов / 

ЧЛЕНОВЕ:   1……………/п/……………./ д-р Гергана Богданова - Младенова / 

   2……………/п/……………./ д-р Елица Петрова /  

                         3……………/п/……………./ д-р Христо Железарски / 

 

 

 

 

 

 

 Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на 

СЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


