ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ № 37А
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779
е-mail: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org

ЗАПОВЕД
№ 006/06.01.2020 г.

В изпълнение на Решение № 29, взето с протокол № 05 от редовно заседание на
Общински съвет гр. Септември, проведено на 19.12.2019 г. и на основание чл. 38, ал. 2,
т. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Септември
върху общинската част от капитала на търговските дружества,

З А П О В Я Д В А М:

1. Обявявам конкурс за възлагане управлението на „Медицински център ІСептември” ЕООД гр. Септември.
2. Изисквания към кандидатите:
- да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по
медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или
“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;
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
дентална медицина, или икономист;
- кандидатите, да са лекари, съответно лекари по дентална медицина, с призната
специалност;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
3. Необходими документи, място и срок за подаването им.
- заявление за участие в конкурса по образец;
- автобиография;
- свидетелство за съдимост /оригинал/;
- документи, удостоверяващи притежаваната специалност, квалификация и
образователно–квалификационна степен;
- копие от трудова книжка;
- други документи в подкрепа на кандидатурата - квалификационни курсове и
специализации, компютърна грамотност, владеене на чужди езици, научни публикации
и трудове, препоръки и др.;
- декларация за запознаване с процедурата за провеждане на конкурса.

4. Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в
информационния център на община Септември, най-късно до 17:00 часа на 24.01.2020
г.
5. Дата, час и място на провеждане на конкурса – 14.02.2020 г. от 14:00 ч. в стая
№ 7 на ІV етаж в сградата на община Септември.
6. С настоящата заповед утвърждавам процедура за провеждане на конкурса.
7. Участниците следва да се снабдят със заявление за участие и процедурата за
провеждане на конкурса в информационния център на община Септември или от сайта
на общината.
8. Настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на
общината.

МАРИН РАЧЕВ
Кмет на община Септември

