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РЕШЕНИЕ № 602 

по протокол № 31 от 27.01.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на Управител на 
„Диагностично-консултативен център І - Шумен” ЕООД 

 
 

/с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

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 „Диагностично-консултативен център І - 
Шумен” ЕООД - гр. Шумен утвърждава кандидата, класиран на първо място, и 
класирането по ред на следващите участници: 

Първо място: д-р Магдалена Ангелова със средноаритметична оценка от 
разработката и събеседването отличен 5,92. 

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 „Диагностично-консултативен център І - 
Шумен” ЕООД - гр. Шумен в петдневен срок от утвърждаването комисията да обяви 
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 Магдалена Ангелова. 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


