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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН      

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
ISO 9001   ISO 14001   OHSAS 18001 

До 

Красимир Минчев, 

Председател на Общински съвет – Шумен 

От 

д-р Светлана Маркова, 

заместник-кмет „Социална политика 

и здравеопазване“ на Община Шумен, 

председател на комисия, назначена с 

Решение № 58/31.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен 

ДОКЛАДНА  З АПИСКА  

Относно: организиране и провеждане на конкурс за избор на Управител на 

„Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД 

С Решение № 58/31.01.2020 г. Общински съвет – Шумен назначи комисия в 

следния състав: 

Председател: д-р Светлана Маркова – заместник-кмет по социална политика и 

здравеопазване на Община Шумен; 

Секретар: Иван Кавръков – старши юрисконсулт в община Шумен; 

Членове: 1. д-р Веселина Железова – представител на Регионална здравна инспекция – 

Шумен; 

2. д-р Янаки Янакиев – общински съветник в Общински съвет – Шумен; 

3. Лили Петрова – общински съветник в Общински съвет – Шумен. 

Задачата на комисията е да организира и проведе на конкурс за избор на 

Управител на „Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД, обявен с 

Решение № 58/31.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен. 

В изпълнение на поставената задача комисията се събра на заседание на 

12.03.2020 г. от 10:00 часа в стая № 230 на административната сграда на Община 

Шумен, за което бе съставен протокол. 

След получаване на списъка с кандидатите и подадените от тях заявления и 

приложените към тях документи всички членове на комисията попълниха декларации 

по чл. 5, ал. 8 от 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 (Наредба № 9) за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни 

във връзка с конкурса. 

Комисията установи, че в определения срок за подаване на документи, заявление 

за участие в конкурса са подали следните кандидати: 
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1. д-р Свилен Стефанов Арнаудов, с подадени документи на 06.03.2020 г. в 

12:05 часа;; 

В присъствие кандидата на основание чл. 8, ал. 1 на Наредба № 9 отвори 

пликовете по реда на тяхното подаване и установи, че участникът в конкурса е подал 

всички необходими документи и отговаря на условията за допустимост съгласно т. 1.1 

от Решение № 58/31.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен. Комисията единодушно 

допусна д-р Свилен Арнаудов до оценка на Програмата за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период. 

Оценяването на разработките на кандидатите се извърши по критериите, 

определени в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9 и в Правилата за провеждане на конкурса. 

Всеки член на комисията попълни индивидуални оценителни формуляри за 

всеки от кандидатите с оценка по всеки от горепосочените критерии. При изчисляване 

на средноаритметичната оценка от оценките на членовете на комисията кандидатите 

получиха следните резултати: 

1. д-р Свилен Стефанов Арнаудов – отличен 5,78.; 

Въз основа на горното оценяване комисията единодушно допусна д-р Арнаудов 

до събеседване в конкурса за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център 

– Шумен” ЕООД. 

Оценяването на събеседването на кандидата се извърши по критериите, 

определени в чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9 и в Правилата за провеждане на конкурса. 

Всеки член на комисията попълни индивидуални оценителни формуляри за 

всеки от кандидатите с оценка по всеки от горепосочените критерии. При изчисляване 

на средноаритметичната оценка от оценките на кленовете на комисията кандидатите 

получиха следните резултати: 

1. д-р Свилен Стефанов Арнаудов – отличен 5,98; 

Въз основа на оценките от разработката и събеседването комисията извърши 

следното класиране: 

Първо място: д-р Свилен Стефанов Арнаудов със средноаритметична оценка 

от разработката и събеседването отличен 5,88; 

Комисията предлага на Общински съвет – Шумен да одобри за управител на 

„Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД д-р Свилен Стефанов Арнаудов. 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 2 и чл. 14 от 

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, и 

във връзка с Правилата за провеждане на конкурса за възлагане управлението на 

„Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД – гр. Шумен предлагам на 

Общински съвет – Шумен да вземе следните 

Р ЕШ Е Н И Я :  

1. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от 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, и във връзка с Правилата за провеждане на 

конкурса за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Шумен” 

ЕООД – гр. Шумен утвърждава кандидата, класиран на първо място, и класирането по 

ред на следващите участници: 

Първо място: д-р Свилен Стефанов Арнаудов със средноаритметична оценка 

от разработката и събеседването отличен 5,88. 

2. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от 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, и във връзка с Правилата за провеждане на 

конкурса за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Шумен” 

ЕООД – гр. Шумен в петдневен срок от утвърждаването комисията да обяви 
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класирането на таблото на Информационния център на Община Шумен и да уведоми 

участниците за това. 

Участниците могат да подават писмени възражения срещу проведената 

процедура до Общински съвет – Шумен в тридневен срок от уведомяването им, но не 

по късно от 10 дни от обявяване на класирането на определеното за това място. 

3. Упълномощава кмета на Община Шумен в двуседмичен срок от изтичане на 

срока за възражения да сключи договор за възлагане на управлението с участника, 

спечелил конкурса – д-р Свилен Стефанов Арнаудов. 

Приложение: 

Протокол за работата на комисията за организиране и провеждане на конкурс за 

избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД, назначена с 

Решение № 58/31.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен. 

д-р Светлана Маркова 

заместник-кмет „Социална политика и 

здравеопазване“ на Община шумен и председател 

на комисия, назначена с Решение № 58/31.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен 


