
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 8 
 

Осмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов, се 
проведе на 25.06.2012 г. (понеделник) от 09:00 часа до 10:00 часа. 
  

Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Благомира АЛЕКСАНДРОВА 
Валентина СОФРОНИЕВА – в командировка  
Даниела ДИМОВА 
Тодор МУТАФОВ 
Цветелина ТЪНМАЗОВА 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги, съгласно положените подписи в присъствения 

списък - 33 на брой и съгласно изискванията на нашия правилник имаме 
необходимия кворум – 33 общински съветника, което ми позволява да 
открия работата на Осмото заседание на Общински съвет – Варна.  

Още в самото начало, преди да преминем по същество няколко 
уточняващи думи. Обстановката в Зала “Пленарна” – тежко, горещо, 
вината не е в обслужващия персонал, вината е в климатика, който въпреки 
ремонта не може да охлади. Видно е, че е необходима неговата подмяна 
след повече от 35 години вярна служба. Така че днеска ще ни бъде 
необходимо допълнителна воля за работа в тежките условия. 

Следващото, което искам да уточня, след сесията ще помоля тези 
съветници, които имат възможност да останат. Покани ли сме 
специалистите от фирма “Контракс” тези, които ще въвеждат 
интегрираната система за безхартиено заседание, да направим първото 
практическо обучение тук в тази зала. В тази връзка и днес материалите 
предвид едната точка са ви изпратени в електронен вид. Надявам се всички 
да са си ги получили на таблетите, така наречените електронни устройства. 
Използвам случая да се обърна и към уважаемите медии, които за тях днес 
сме предвидили по едно хартиено копие от материалите, надявам се за 
следващата сесия да предоставят надлежни имейли, на които да им бъдат 
изпращани материалите в електронен вид, за да не бъдат без необходимите 
материали.  

След тези няколко организационни думи, да ви запозная с това, което 
е настъпило до началото на днешното заседание в Канцеларията на 
Общински съвет – Варна. Първо, имаме уведомление от г-жа Софрониева, 
председател на комисията по “Собственост и стопанство”, която ни 



уведомява, че поради командировка от 21 до 26 няма да може да участва в 
днешното заседание. Следващото е постъпило заявление от г-н Илия 
Христов Кафалийски – общински съветник, относно промяна 
принадлежност към група. В заявлението си той пише така: “Заявявам 
своето желание да прекратя своето участие в група “Синя Варна утре” със 
съпредседатели Костадин Костадинов и д-р Ивайло Митковски. Желанието 
ми е да членувам в група “Център” с председател г-н Ради Радев. Подпис: 
инж. Илия Кафалийски”. Следващото заявление от Желез Железов – 
общински съветник: “Уважаеми г-н Апостолов, уведомявам Ви, че 
напускам групата на “Синя Варна утре” в Общински съвет – Варна и не се 
присъединявам към никоя от останалите групи в съвета, съгласно решение 
на градския съвет на СДС - гр. Варна. Подпис: г-н Желез Железов”. И 
последната декларация е от политическа партия “Българска партия 
либерали”: “Ние долуподписаните общински съветници от експертната 
гражданска листа на Добромир Джиков, политическа партия “Българска 
партия либерали” отчитайки политическите реалности и икономическото 
състояние, и политиката водена от управляващото мнозинство на чело с 
политическа партия “ГЕРБ” във варненски Общински съвет, считаме за 
целесъобразно нашето присъединяване към групата на политическа партия 
“ГЕРБ” в Общински съвет – Варна. С настоящото се надяваме да 
допринесем за по-нататъшното развитие на гр. Варна и утвърждаване на 
политиките за Европейска интеграция залегнала в програмата на 
политическа партия “ГЕРБ”. Подписи на тримата съветници: Добромир 
Джиков, Пламен Георгиев, Галина Иванова”.  

Колеги това е, което е постъпило до началото на днешното заседание 
в канцеларията. Виждам г-н Георгиев поиска думата. Заповядайте.  

 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа колеги 

общински съветници. Упълномощен съм да ви изчета политическа 
декларация по отношение на последното направено съобщение от 
председателя на общинския съвет. И така. 

Политическа декларация на групата общински съветници от 
политическа партия “ГЕРБ” и групата общински съветници от Експертната 
гражданска листа на Добромир Джиков, както е добре известно, а за 
протокола политическа партия “Българска партия либерали”. 

Уважаеми дами и господа общински съветници, поетите от нас 
твърди и ясни ангажименти към жителите на град Варна, морската столица 
на България и искрено надявайки се бъдеща такава на Европейската 
столица на културата, ежедневно и ежечасно настойчиво изисква от всички 
нас ясен и точен анализ, както на стореното до момента, така и на целия 
комплекс от задачи и проблеми, пред които ни поставя динамичната 
социално – политическа действителност. Ето защо ние общинските 



съветници от политическа партия “ГЕРБ” и Експертната гражданска листа 
на Добромир Джиков, след обстоен анализ на своите основополагащи 
политически принципи и заеманите от нас политически позиции през 
изминалите осем месеца, декларираме политическа воля и организационни 
възможности да използваме максимално съществуващите и предоставени 
ни от законите на Република България правомощия, при съвместното 
обсъждане, анализиране и решаване на проблемите на град Варна. Това ще 
стане възможно при отчитането на следните политически реалности и 
принципи: просперитета на град Варна е цел и приоритет, както на 
общинската администрация и общинския съвет, така и на неговите жители. 
Партньорството между местната общинска администрация и структурите 
на гражданското общество е основен елемент на доброто управление и 
необходимо условия за постигане на устойчиво развитие. Все повече ще 
нараства ролята на хоризонталните граждански структури за сметка на 
класическата вертикална структура на българското общество. Ефикасния 
граждански контрол и ефективна гражданска позиция са първите и най-
важни елементи на гражданското общество и най-твърдата гаранция за 
материализирането на декларираната политическа воля е пълната и 
всеобхватна равнопоставеност между страните при изпълнението на 
поставените стратегически цели. 25.06.2012 г., за политическа партия 
“ГЕРБ” – Иван Портних, за политическа партия “Либерали” – Добромир 
Джиков. 

Благодаря.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Георгиев. Колеги, това беше постъпилото до 

началото на днешното заседание в Канцеларията на Общински съвет – 
Варна. Материалите по проекта за дневния ред са ви раздадени в 
електронен вариант, имате думата за мнения и съображения по така 
предложения проект за дневен ред от една точка, а именно 
упълномощаване на нашия представител в общото събрание на “Св. Анна”. 
Проф. Клисарова поиска думата. Заповядайте.   

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Просто искам да помоля ... Г-н председател, господа съветници и 

госпожи съветници, искам да помоля да включим още една точка в 
дневния ред, а именно това е проект за решение на заседание на 
Общинския съвет – Варна във връзка с акредитацията на “Очна болница”. 
Всички документи са подготвени, хубаво е да ги предадем на време, за да 
може да мине акредитацията. Тя ще бъде и лечебна и учебна.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  



Благодаря на проф. Клисарова. Други мнения, допълнения, 
предложения към предложения дневен ред. Направеното предложение за 
акредитация на “Очна болница” е минало през комисия, планирахме го за 
сесията на четвърти, с оглед кратките срокове да помогнем на управителя 
на болницата. Колеги, не виждам мнения и предложения към дневния ред. 
Който е съгласен с предложението на проф. Клисарова, председател на 
комисията по “Здравеопазване”, като втора точка в дневния ред да бъде 
включено разглеждане на предложението за акредитация на “Очна 
болница”, моля да гласува.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря ви.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
 
Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Други мнения и съображения колеги? Не виждам. Проекта за дневен 

ред се включи с вашето одобрение и втора точка, касаещо акредитацията 
на “Очна болница”. Колеги съгласно промените, които направихме в 
правилника на предната сесия през месец май, заложихме гласуването на 
дневния ред да става в цялостен вид, така че, който е съгласен дневния ред 
на днешното заседание да бъде от две точки, първа касаеща 
упълномощаването на д-р Бояджиев и втора точка акредитацията на очна 
болница. Който е съгласен това да бъде дневния ред на днешното Осмо 
заседание, моля да гласува.       

 
Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
          
1. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие в 

общото събрание на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“ Здравеопазване” относно: 
(1) – приемане на доклад самооценка за провеждане на последваща 

акредитация на  “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 



 
Колеги, съгласно решението на комисията по “Собственост и 

стопанство” в предвид отсъствието на нейната председателка г-жа 
Софрониева, комисията е решила предложенията по първа точка от 
дневния ред да бъдат представени на вашето внимание от д-р Бояджиев. 

Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред. 



  І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

за участие в общото събрание на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 
 

Докл.: Ивайло Бояджиев – общински съветник 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Давам думата на д-р Бояджиев. Заповядайте.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Добър ден колеги. Предлагам на вашето внимание следните 

решения: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с покана вх. № 
ОС12000619ВН/01.06.2012 г. от изпълнителния директор на МБАЛ 
„Света Анна – Варна” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна - общинския съветник д-р 
Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе на 
27.06.2012 г. от 11:00 часа, и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Съвет на 
директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.” Проект за 
решение: „ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на 
Дружеството през 2011 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, аз искам няколко въпроса да поставя по тази точка 

от дневния ред. На първо място, това е поредният опит от страна на 
държавата да бъде намален капитала на общината в Окръжна болница, в 
“Св. Анна”. Затова аз моля управляващото мнозинство на “ГЕРБ” във 
Варна да намерят нужните контакти с управляващата също тяхна партия в 
Министерството на здравеопазването и да престанат през няколко месеца 
опитите по един, втори или трети начин да бъде намален капитала на 
общината в тази толкова важна за града болница. Аз се радвам, че днеска 



ще го подкрепим с гласуване, което е много добре, че на първо на място 
сме варненци и след това сме принадлежащи към една, втора или трета 
политическа партия. Но това, което става не е нормално. Не може преди 
една сесия ние да гласуваме 64 декара, да ги предоставим за безвъзмездно 
ползване на болницата, не може през последните години да сме наливали 
толкова милиони в тази болница, а държавата да има подобно отношение. 
Затова аз ви моля, нека да престанат тези опити. Намерете си подход към 
вашия министър на здравеопазването и стига толкова с този начин на 
мислене и на управление на Община Варна. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
И аз благодаря. Продължаваме.        
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния 

финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт 
– счетоводител”  Проект за решение: „ОС на акционерите одобрява 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от 
дипломиран експерт - счетоводител” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидирания 
доклад за дейността за 2011 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите 
приема консолидирания доклад за дейността за 2011 г.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет; 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидиран 
годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител”  Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
консолидирания годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от 
дипломиран експерт - счетоводител” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Разпределение на печалбата 
на Дружеството за 2011 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите взема 
решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011 г.” - Да 
участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на СД за дейността им през 2011 г.” Проект за решение: „ОС 
на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността 



им през 2011 г.” - Да участва в разискванията и да гласува както 
намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експерт 
– счетоводител за 2012 г.”  Проект за решение: „ОС на акционерите избира 
и назначава дипломиран експерт – счетоводител за 2012 г.” - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна на състава на съвета 
на директорите”  Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
предложената промяна в състава на съвета на директорите” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет; 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне на 
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да 
бъде възложено управлението”  Проект за решение: „ОС на акционерите 
определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две 
средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за 
страната за съответния месец, в съответствие с 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, като членовете на 
СД, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 
възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните 
разпоредби на нормативен акт” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в капитала на 
Дружеството”  Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
предложената промяна в капитала на Дружеството” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува ”против” промяната в 
капитала на Дружеството; 

 ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в Устава на 
Дружеството”  Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
предложената промяна в Устава на Дружеството” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет.  

 
Това е. Има и второ решение.  



Николай АПОСТОЛОВ  
Изслушахте предложенията за упълномощаване. Д-р Митковски 

поиска думата.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, това като предложение за решение го подкрепям 

напълно. Друг е въпроса, това което повдигна и Гуцанов преди малко, 
защо в края на крайщата и до сега никой не е дал ясен отговор, 
предполагам и на д-р Бояджиев не му е отговорено, защо държавата – 
между другото г-н Гуцанов и при Вашето управление също, искаше и 
имаше същите желания за увеличаване на своя капитал, при положение че 
тя така или иначе има 51 % от капитала на Окръжна болница и всеки път 
продължава да вкарва тази точка без ясни аргументи. Веднъж не се е 
аргументирала защо иска това нещо. Аз винаги съм казвал, че няма чак 
такова голямо значение каква собственост е Окръжна болница, стига тя да 
изпълнява своите цели, за които е създадена и разбира се да подобрява 
своята дейност. За съжаление това става, но не благодарение на подкрепата 
на държавата в лицето на Министерството на здравеопазването, а 
благодарение на добрата воля на общината и на професионализма на 
хората, които работят там. Това е, което имах да кажа, ако г-н Бояджиев 
има да отговори защо държавата токлова напъва да си увеличи дела.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Можете ли да отговорите? 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Конкретния повод, който се изтъква, това е вкарване в капитала на 

дружеството на активи за 1,2 млн. Става въпрос за това, което държавата 
направи по отношение на новия компютър томограф. Това е последния 
повод. Но реално имайки повече от 2/3 може да прави всичко с 
дружеството – да залага, да ликвидира и т.н., което може би е в края на 
крайщата цел, до колкото знам се подготвя един голям заем спрямо 
световната банка за развитие, за да може да се развива здравеопазването. 
Дали парите ще отидат точно за това, не знам. Ако пречим за това нещо, а 
има ясно и точно нали като ни се даде обяснение от държавата, че ще се 
прави нещо хубаво с нашата конкретна болница, тогава аз с удоволствие – 
да, за “Св. Анна” говорим, бих си вдигнал ръката в тази посока и 
упълномощен от общото събрание, което се явява общинския съвет. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Бояджиев. Г-н Гуцанов, д-р Станев след него. Д-р 

Станев се отказва.  



Борислав ГУЦАНОВ 
Първо един конкретен казус, по т. 11 мисля че се пада – устава, което 

....  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Да, устава.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тъй като най-вероятно ще има подготвен текст ... 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Да, има подготвен текст.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
... за промяна, ако се вдигне капитала, затова моля д-р Бояджиев 

специално да обърне внимание по тези правомощия, които му ги дадохме 
да гласува, както намери за добре. Но все пак, когато се променя устава да 
внимавате, когато това нещо се обсъжда.  

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Да разбира се. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тъй като виждате, че се правят доста опити да се промени капитала. 

На следващо място една лека забележка към д-р Митковски. Когато се 
наливаха огромните пари от страна на общината, моето виждане беше 
общината да си вдигнем процентите, а не държавата да си ги вдигне. Точно 
така е. Вие го казахте обратно. Точно така. Това беше моето виждане. Така 
че, много Ви моля по въпроса. Друг е въпросът, че дали общината ще има 
по-големи проценти, дали държавата ще има по-големи проценти не е 
важно. Въпросът е как да се развива болницата, така че тя да обслужва по-
добре населението на Варна и на североизточна България. Тъй като тя има 
друго предназначение, което вие го знаете много добре, както и доц. 
Петкова, която беше и директор на болницата. Затова аз мисля, че на този 
етап трябва така да се запазят съотношенията, а вече, ако тя може да стане 
втори пирогов, ако общината имаме други възможности след време е друга 
тема, която трябва да бъде обсъждана кое е най-доброто. Но най-добре 
според мен на този етап – да престанат всички опити по един или друг 
начин да бъде намалено участието на общината. Най-малкото не е 
коректно към варненци и към общинския съвет.  

 
 
 



Ивайло БОЯДЖИЕВ  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

455-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
покана вх. № ОС12000619ВН/01.06.2012 г. от изпълнителния директор на 
МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на акционера Община Варна - общинския 
съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общото събрание 
на акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе 
на 27.06.2012 г. от 11:00 часа, и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Съвет на 
директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.” Проект за 
решение: „ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на 
Дружеството през 2011 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния 
финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт 
– счетоводител”  Проект за решение: „ОС на акционерите одобрява 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от 
дипломиран експерт - счетоводител” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидирания 
доклад за дейността за 2011 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите 
приема консолидирания доклад за дейността за 2011 г.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет; 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидиран 
годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител”  Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
консолидирания годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от 
дипломиран експерт - счетоводител” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 



ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Разпределение на печалбата 
на Дружеството за 2011 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите взема 
решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011 г.” - Да 
участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на СД за дейността им през 2011 г.” Проект за решение: „ОС 
на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността 
им през 2011 г.” - Да участва в разискванията и да гласува както 
намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експерт 
– счетоводител за 2012 г.”  Проект за решение: „ОС на акционерите избира 
и назначава дипломиран експерт – счетоводител за 2012 г.” - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна на състава на съвета 
на директорите”  Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
предложената промяна в състава на съвета на директорите” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет; 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне на 
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да 
бъде възложено управлението”  Проект за решение: „ОС на акционерите 
определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две 
средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за 
страната за съответния месец, в съответствие с 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, като членовете на 
СД, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 
възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните 
разпоредби на нормативен акт” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в капитала на 
Дружеството”  Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
предложената промяна в капитала на Дружеството” - Да участва в 



разискванията по тази точка и да гласува ”против” промяната в 
капитала на Дружеството; 

 ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в Устава на 
Дружеството”  Проект за решение: „ОС на акционерите приема 
предложената промяна в Устава на Дружеството” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря. Други мнения и съображения колеги? Не виждам. Чухте 

така предложените от комисията по “Собственост” проекти за 
упълномощаване. Който е съгласен с така направените предложения, моля 
да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващо предложение.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Второ предложение.  
 
455-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на 
акционера Община Варна общинския съветник д-р Ивайло Симеонов 
Бояджиев, на следващото заседание на Общинския съвет - Варна да  внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Техническо решение. Мнения, съображения по него? Няма. Който е 

“за” така прочетеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ  
Благодаря колеги.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Бояджиев. Успешна работа на общото събрание. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред.  



ІI.  
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“ Здравеопазване” относно: 
(1) – приемане на доклад самооценка за провеждане на последваща 

акредитация на  “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД. 

Докл.: Анелия Клисарова – председател  
на ПК “Здравеопазване” 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Проф. Клисарова, заповядайте. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Една точка имаме да вземем.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 46 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

456-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86 от ЗЛЗ във 
връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 18/20.06.2005 год. за критериите, 
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и по 
докладна записка от управителя на “Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД с № 
ОС12000651ВН/11.06.2012 г., Общински съвет - Варна приема доклад 
самооценка за провеждане на последваща акредитация на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД, съгласно приложение № 1. 

 
Доклада за самооценка е пред вас.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, някакви изказвания по въпроса свързан с акредитацията на 

“Очна болница”. Не виждам ... 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
... коректно направена, точно и ясно.  
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
С тези подкрепящи слова от проф. Клисарова. Който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред и липса на други желаещи 

за изказвания, закривам работата на Осмото заседание на Общински съвет 
– Варна.  

За информация, следващото заседание, както вървят нещата, ще бъде 
на 04.07.2012 г. в сряда. Пак напомням, че материалите ще бъдат 
изпратени по електронен вид на таблетите, а сега преминаваме към 
обучение, което ... Фирмата, която ще внедрява софтуера – “Контракс”, 
използваме, че сме всички събрани на едно място.  

 
 
 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                       ВАРНА 

 
                      _______________ /Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 



 
 
    Н-К ОТДЕЛ „КОбС”   
 
   
________________/Ю. ПЕТКОВА/     
 
 

                    
 
                      СЪГЛАСУВАЛ 

 
                                         __________________/адв.Д. СТЕФАНОВА/ 

  
 

  
 
 
          
   
 

 
 
 

 


