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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – кмет на Община Шумен 

 

ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински 

колектив на община Шумен” за 2021 г. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Със свое решение № 266 по протокол №12 от 29.09.2016г. Общински съвет – Шумен 

прие статут за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община 

Шумен”. 

Съгласно утвърдените Правила, Комисията по номинациите с председател – заместник-

кмета по „Социална политика и здравеопазване” проведе заседание на 16.09.2021г. и 

направи избор между три номинации за 2021г.:  от д-р Милен Чолаков, председател ва 

асоциацията на общопрактикуващите лекари в област Шумен и Стопанска камара - Шумен 

за д-р Димитър Костов, директор на “МБАЛ – Шумен“ ЕООД, от д-р Свилен Арнаудов, 

управител на „КОЦ – Шумен“ ЕООД за д-р Надежда Генчева, началник отделение Образна 

диагностика към „КОЦ – Шумен“ ЕООД и от д-р Десислава Найденова, председател на РК 

на БЛС за колектива на „МБАЛ – Шумен“  АД.С шест гласа „за”, без “против“ и 

„въздържал се”, Комисията предлага на Общински    съвет Шумен колектива на „МБАЛ – 

Шумен“  АД за отличието „Заслужил колектив на община Шумен” за 2021г. със следните 

мотиви: това са медиците, които посрещат и обслужват основният поток от най-тежките 

случаи, пациенти с усложнения и всички, на които се налага някакъв вид медицинска 

помощ. Това са хората, които втора година въпреки натовареността си, рисковете за тях и 

техните семейства, лекуват тежко болните с COVID 19. Те имат висок професионализъм, 

смелост и себеотрицание в изпълнението на грижата към болните, пренебрегвайки 

огромната опасност за собственото си здраве, максимално отдаване при диагностиката, 



лечението, проследяването и обгрижването на болните. С тези свои действия и достойното 

си поведение, те са заслужили уважението на обществото и своите колеги. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Утвърждава носителя на отличието „Заслужил медицински колектив на община  

Шумен” за 2021г. – колектива на „МБАЛ - Шумен” АД  с директор д-р Димитър 

Костов. 

2. Отличието включва статуетка с лика на светеца Св. Иван Рилски и диплом. Вписва се 

   в почетната книга на община Шумен. 

 

 

 

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен  

           

 

Предложил: 

         д-р Светлана Маркова  

         зам.-кмет СПЗ 

 

 

         Изготвил:  

         Ц. Стоянова  

         ст. експерт СП 

 

 


