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изх.№ РД.01.02 - _____ / 13.07.2022 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Избор на временен управител на „Хоспис Елена“ ООД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 114 / 29.11.2018 г. на Общински съвет Елена и Договор РД.02.11-824/ 

05.12.2018 г. управлението на общинско търговско дружество „Хоспис Елена“ ООД е 

възложено на г-жа Мария Христова Тодорова. През последните няколко месеца поради 

обстоятелства, налагащи продължително отсъствие на управителя от работната среда, с 

нейна заповед организацията и ръководството на търговското дружество беше възложено 

на г-жа Розалина Димитрова Иванова със срок - до завръщането на титуляря на работното 

му място. Поради кончината на г-жа Мария Тодорова, договорът за управление с нея е 

прекратен по право на основание чл. 31, ал. 4 от същия, считано от 06.07.2022 г. За да 

продължи да функционира нормално лечебното заведение, следвайки принципите за 

целесъобразност и законосъобразност, функциите на управител трябва да бъдат 

възложени на лице с необходимата компетентност и опит. 

Съгласно чл. 37, ал. 4 от Наредбата за упражняване правата на собственик на община 

Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация управлението на 

общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след 

провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на 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 (Наредбата). 

Изискванията към управителя на лечебно заведение са регламентирани в 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. Управителят следва: 

1. да има висше образование на образователно-квалификационна степен 

„магистър“; 

2. да има най-малко пет години трудов стаж в областта, по която е придобито 

висшето образование по т. 1; 
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3. да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако е реабилитиран. 

Съгласно § 1а. от Заключителните разпоредби на Наредбата не се провежда конкурс, 

когато общинският съвет назначава временен управител, при прекратяване на сключен 

договор или наличие на извънредни обстоятелства. При предсрочно прекратяване на 

договор за възлагане на управлението на лечебно заведение Общинският съвет може да 

сключи договор за възлагане на управлението за срок до провеждане на конкурс, но не 

повече от 90 дни, с лице, което отговаря на горепосочените изисквания. В конкретния 

случай е налице възможност да възлагане управлението временно на г-жа Розалина 

Иванова, доколкото същата е изразила своето съгласие. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с § 1а. 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, Общински съвет 

Елена: 

1. Избира с пряк избор Розалина Димитрова Иванова от гр. Елена с ЕГН *********  

за управител на „Хоспис Елена” ООД за срок - до провеждане на конкурс по реда 

на 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, но не по- дълъг от 90 дни. 

2. Упълномощава кмета на Община Елена да сключи договор за възлагане 

управлението на общинското дружество – лечебно заведение „Хоспис Елена” 

ООД. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Йордан Димитров, заместник-кмет „Икономически дейности“ 

11.07.2022 г., 15:50 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


