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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 
 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от проф. дтн инж. Борислав Беджев - председател на Общински съвет Шумен 

 

 
ОТНОСНО: Провеждане на акредитация на “Комплексен 
онкологичен център - Шумен” ЕООД, гр. Шумен  
 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
В Общински съвет Шумен постъпи докладна записка от д-р Сотир 

Караниколов, управител на “Комплексен онкологичен център - Шумен” 
ЕООД, гр. Шумен /вх. № 61-02-253 от 14.09.2016 г./. В нея той моли 
Общинският съвет да приеме доклади за самооценяване и да вземе решение 
за провеждане на акредитационна процедура. 

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, 
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, 
управителят на лечебното заведение със съгласието на общото събрание на 
съдружниците, съответно съвета на директорите на лечебното заведение, 
взема решение за провеждане на акредитационна процедура и определя 
комисия по самооценяване. 

Чл. 25, ал. 2 от същата наредба гласи: След обсъждане и приемане на 
доклада по ал. 1 от общото събрание на съдружниците, съответно от съвета 
на директорите на лечебното заведение, управителят, съответно 
изпълнителният директор, подава писмено заявление до министъра на 
здравеопазването за откриване на акредитационна процедура. 

 
На основание на гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да 

вземе следното  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

I. На основание чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. на 
Министерство на здравеопазването за критериите, показателите и 
методиката за акредитация на лечебните заведения Общински 
съвет Шумен дава съгласие за провеждане на акредитационна 
процедура в “Комплексен онкологичен център - Шумен” ЕООД, 
гр. Шумен. 

II. На основание чл. 25, ал. 2 от същата наредба Общински съвет 
Шумен приема: 

1. Доклад за самооценяване на „КОЦ – Шумен“ ЕООД; 
2. Доклад за самооценяване на аптека; 
3. Доклад за самооценяване на Административно стопански 
блок; 

4. Доклад за самооценяване на обучението на студенти и 
специализанти. 

  
 
 
 
 
Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
Председател на Общински съвет Шумен 
 


