НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.55 от 2000г.;
изм., бр.15 от 2001г., бр.116 от 2002г., бр.91 от 2003г., бр.4 от 2006г., бр.71
от 2010г.)
§ 1. В чл.1а думите „диспансери - еднолични търговски дружества и
държавни лечебни заведения за извънболнична помощ” се заменят с „и
общински лечебни заведения по чл.10, т.3-3б от Закона за лечебните
заведения - еднолични търговски дружества”.
§2. В чл.6 думите „районния център по здравеопазване” се заменят с
„регионалната здравна инспекция”.
§3. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10 (1) В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията
изготвя протокол и предлага за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1
решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса и класирането по
ред на следващите участници.
(2) Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи
и равни оценки по чл. 8, ал. 6, в срока по ал. 1 комисията изготвя и
предлага за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1 извършеното класиране.
(3) В случаите по ал. 2 окончателният избор се извършва след
допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни
оценки.
(4) Събеседването по ал. 3 се провежда от тричленна комисия,
определена от органа по чл. 3, ал. 1, която е различна от комисията по
чл. 5, ал. 1.
(5) В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване
комисията по ал. 4 изготвя протокол, в който описва резултатите от
събеседването и предлага за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1 решение за
определяне на кандидата, спечелил конкурса.”
§4. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 3 думите „по чл. 10 и взема решение за обявяване на нов
конкурс” се заменят с „по чл. 10, ал. 1 или ал. 5.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 органът по чл. 3, ал. 1 възлага на съответната
комисия да проведе отново конкурса от момента на установеното
нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.”

§ 5. В чл.16 се правят следните изменения:
1. В ал.3 думите „седемкратния размер” се заменят с
„дванадесеткратния размер”.
2. В ал. 6 след думите „в това им качество” се поставя запетая и се
добавя „в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна
работна заплата в заведението”.
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