
 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 37 
 
Тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на 24.08.2011 г. (сряда) от 10.00 до 11.00 часа.  
 

 
Присъстват 36 общински съветници, отсъстват 15 общински 

съветници: 
Аления Клисарова 
Анна Радева 
Борислав Гуцанов 
Валерия Ангелова 
Владимир Трифонов 
Дилбер Вейсалова 
Димо Стоев 
Добромир Кондов 
Евгения Александрова 
Иван Славков 
Красимир Узунов 
Николай Пашов 
Николай Джагаров 
Панко Анчев 
Радослав Коев 
 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Уважаеми колеги, 31 подписа в присъствения списък, следователно 

кворума е на лице. Това ми дава основание да открия работата на Тридесет 
и седмото заседание на Общински съвет Варна. Ще помоля съветниците да 
заемат местата си в залата. Дневния ред ви е раздаден с всички 
необходими материали по него. Той е в една точка с изключителна 
важност, с оглед на това, че в „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания” няма управител. Преди да дам 
думата за мнения и съображения по така предложения дневен ред, искам 
да поставя на вашето внимание и входираните предложения за допълнения 
към така предложения дневен ред, постъпили в канцеларията на 
Общинския съвет Варна до началото на днешното заседание. 
Предложението е само едно, то също е свързано със общинско здравно 
заведение, говорим за “Дентален център I - Варна”, където сегашния 
контрольор заминава на работа в чужбина и на негово място общинските 
съветници Веселин Марешки и Петър Липчев, с вх. № ОС 11 – 



9100/52/22.08.2011 г. правят предложение. Като втора точка от дневния ред 
да бъде включено тяхното предложение да бъде освободен представителя 
на Община Варна, като контрольор в “Дентален център I” и на негово 
място е посочено името на другия, който те предлагат да заеме неговото 
място. 

Това са постъпилите при мен предложения, колеги. Едно единствено 
само. Имате думата за мнения и съображения по така направения, по така 
направеното предложение за дневен ред. Орлин Симеонов.  

 
Орлин СИМЕОНОВ 
Аз бях също входирал предложение, да се разгледа предложението 

на кмета за определяне на имотите общинска собственост, които подлежат 
на задължително застраховане, съгласно приложението към официално 
постъпилото на 02.08.2011 г. предложение на кмета. Но предвид 
обстоятелството, че ние реално погледнато трябва да гледаме и сме се 
събрали на тази извънредна сесия с точка единствена да гледаме нали и да 
изберем управител на онкологичната болница. Аз няма да направя искане 
за внасяне на това предложение и умолявам вносителите на второто 
предложение предвид обстоятелствата, че се касае за контрольор, не е 
належащо избора сега може спокойно на следващата сесия да бъде избран 
този контрольор. Т.е. да си ограничим времето само с основата, основното 
за което сме се събрали.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Не правите предложение за включване ... 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Не правя, просто умолявам колегата Марешки или пък, който е 

внесъл ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Е, с гласуване това ще се реши. Г-н Михайлов поиска думата, след 

него Владимир Тонев. Нямаме предложение за включване в дневния ред, 
така че ...  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ  
Аз не можах да разбера какво каза колегата Симеонов. Имал 

намерения, но те се били осуетили. Това е добре. Заявявам от името на 
групата съветници на “Нашия град”, че с изключение на форсмажорното 
обстоятелство поднесено ни от колегите г-н Марешки и г-н Липчев, няма 
да подкрепим нито едно друго предложение за дневен ред, защото 
означава, че не уважаваме сами себе си. Сесията е извънредна, тя е свикана 
поради форсмажорни обстоятелства и нека сами да уважаваме собствените 
си решения, както и нюанса наречен извънредна сесия. Благодаря ви.  



 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други мнения и съображения или да преминем към гласуване на 

точките. Не виждам, който е съгласен с предложението на г-н Марешки, 
като втора точка в дневния ред да бъде разгледано предложението за 
освобождаване на контрольора на “Дентален център I - Варна” и на негово 
място да бъде избран друг, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Гласуваме дневния ред точка по точка, колеги.  
 
 
Общински съвет-Варна прие следния  
 

ДНЕВЕН РЕД 
   
1. Избор на временно изпълняващ длъжността управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков-Варна” ЕООД до провеждане на конкурс. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
2. Предложение от Веселин Марешки и Петър Липчев – общински 

съветници относно освобождаване на контрольора на „Дентален център – 
Варна” ЕООД и избор на нов контрольор. 

 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Колеги, който е съгласен това да бъде дневния ред на днешната 

сесия, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към първа точка от дневния ред. 
 



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността управител 

на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков-Варна” ЕООД до провеждане на 
конкурс. 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, кратко за тази точка. Имаме уведомително писмо от 

болницата, че лечебния процес там е затруднен с оглед липсата на 
управител и спешна необходимост от избор на такъв. Във връзка с това 
уведомително писмо и разговорите, които проведохме имаме входирано 
ново предложение от г-н кмета за временно изпълняващ длъжността, това 
е д-р Виолина Димова Таскова, която е депозирала в канцеларията своето 
съгласие за заемане на временно изпълняващ длъжността управител, 
приложила е необходимите документи за завършено образование и здравен 
мениджмънт. Входирано е също така и волеизявление от д-р Георги 
Леонидов Кобаков, който също писмено заявява своята готовност да заеме 
поста временно изпълняващ длъжността управител на онкоболницата. 
Всичките тези документи са размножени и са ви раздадени, който ги е 
взел. Други предложения към мен не са постъпили. Те са и предложенията, 
които бяха дискутирани и разисквани на предната сесия. Така че имате 
думата за мнения и съображения преди да пристъпим към гласуване. Г-н 
Марешки.  

 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, ще се хвана за последните думи на председателя 

на общинския съвет, който както и мене и както и всички вас знаете, че на 
предната сесия така доста обширно обсъдихме двете кандидатури. За наша 
радост и двете кандидатури са много силни, ако беше обратното ние бързо 
щяхме да направим избора, затова аз имам процедурно предложение в 
момента да не подлагаме повече на дебатиране двете кандидатури. 
Достатъчно известни са в медицинските среди и да минем към гласуване и 
който събере по-голяма подкрепа от общинските съветници съответно да 
бъде ... Т.е. предложението ми е да нямаме обсъждане, за да не ги 
притесняваме и хората, а направо да изберем един от двамата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Марешки. Д-р Митковски поиска думата, след 

което гласуваме процедурното предложение, за информация виждам, че в 
залата е и д-р Таскова, така че .. 

 



 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, чисто процедурно искам да запитам. Има 

предложение от кмета за д-р Таскова. Това е нова сесия. Към момента има 
ли друго предложение от общински съветник за друга кандидатура? На 
предната сесия на общинския съвет обсъждахме две кандидатури, тъй като 
там пак беше внесено от кмета едната кандидатура и от колеги общински 
съветници, другата кандидатура. В момента предложение за друга 
кандидатура освен д-р Таскова има ли от общински съветници или от 
човек, който може да предлага? Има съгласие от доц. Кобаков, той 
отговаря на всички изисквания, но в момента някой предлага ли го?   

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Нямам при мен такова предложение, писмено, входирано от 

общински съветник или кмет. Г-н Маринов, заповядайте.  
 
Г-н Маринов предложи като втора кандидатура тази на д-р Георги 

Леонидов Кобаков. 
 
Има предложена кандидатура, така че предлагам да гласуваме 

процедурното предложение на г-н Марешки, да няма дебати. Достатъчно 
са били на предната сесия. Всеки общински съветник да гласува по 
преценка. Колеги, процедурното предложение на г-н Марешки, който е 
“за”, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Г-н Симеонов. 
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Искам да направя едно допълнение към така направеното проект за 

решение от страна на кмета, да се добави, че се допуска предварително 
изпълнение на решението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мислех след това да го гласуваме.  
 
Орлин СИМЕОНОВ 
Мисълта ми е ние с промяната можем евентуално да го гласуваме, 

ако го поставите така.  
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
И като втора точка, Общински съвет Варна допуска предварително 

изпълнение на взетото решение, с което се възлага временно управление на 
специализирана болница. Нали това искахте да допълните, г-н Симеонов? 
Колеги, ако няма мнения и съображения други, гласуваме предложението 
за д-р Таскова.   

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3527-1-1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 от 
Търговския закон, § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
както и на основание чл.22, ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет-Варна избира д-р Виолина Димова Таскова за 
временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с всички произтичащи от 
избора права и задължения, за срок до назначаване на нов управител след 
проведен конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от 
90 дни от сключването на договора за възлагане на управлението.   

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за управление с д-р Виолина Димова Таскова. 

3527-1-2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 и 
ал.2 от АПК, във връзка с осигуряване живота и здравето на гражданите, 
при опасност, че от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет Варна допуска 
предварително изпълнение на решение № 3527-1-1, с което се възлага на д-
р Виолина Димова Таскова временно управление на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 

Трябва да подложа и второто предложение на гласуване. Да 
попитаме юрист-консулта. Адвокат Софрониева, как? Колеги, има две 



предложения входирани. Едното е за д-р Таскова, другото е за д-р Кобаков. 
Г-н Начков иска думата.  

 
 
Пламен НАЧКОВ 
Искам да обясня защо трябва да се гласува и втората кандидатура. 

По простата причина, че ако и втората кандидатура събере 26 гласа има 
двама избрани, които трябва заедно и по отделно да управляват. А със 
гласуването, ако г-н Кобаков кандидатурата му не събере 26 гласа ще 
продължи, фактически за окончателно избрана ще бъде д-р Таскова, която 
ще представлява.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, за да не допускаме противоречия, аз смятам има две 

предложения, гласуваме ги, съветниците са тези, които трябва да вземат 
държавническо решение. Така рискуваме да спорим до обяд. Ето тук в тази 
зала. Заповядайте.  

 
Янко СТАНЕВ 
Аз ще бъда много кратък, колеги. Уважаеми г-н председател, колеги. 

Вижте сега, имаме избран човек. Сега ясно ми е тази схема, по която ще се 
вкараме в казус да имаме двама избрани, пет избрани, трима избрани. Т.е. 
ще се стигне до това, което беше на миналата сесия пък да няма нито един 
избран. Аз не знам до сега в логиката, при която сме имали, при взето 
решение на общинския съвет, БСП най-много протестираха срещу туй да 
не се взима друго решение. Примерно, като предлагах бюджета два пъти. 
Сега обаче на место предлагате два пъти същите решения. Има взето 
решение, какво решение още ще взимаме? Така че г-н председател, 
логиката и правилника нашия не предвижда състезателност, при 
положение, че има избран. Няма състезателност от 26 гласа нагоре.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Марешки. Аз предлагам процедурно да гласуваме дали да 

разгледаме втората, но да видим.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Процедурно аз ви подкрепям и аз сезирам друга опасност, не толкова 

... Предполагам, че няма да се вкараме, че може да обжалват, да. Затова 
също предпочитам да гласуваме и с гласовете да решим. Да, досега щеше 
да мине гласуването, така че Ви подкрепям.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Вие предлагате да гласуваме и втората кандидатура.  



Колеги гласуваме, в края на краищата държавническото решение е 
наше.  
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3528-1-1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 от 

Търговския закон, § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
както и на основание чл.22, ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет-Варна избира д-р Георги Леонидов Кобаков 
за временно изпълняващ длъжността управител на лечебно заведение 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с всички произтичащи от 
избора права и задължения, за срок до назначаване на нов управител след 
проведен конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от 
90 дни от сключването на договора за възлагане на управлението.   

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за управление с д-р Георги Леонидов Кобаков. 

3528-1-2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 и 
ал.2 от АПК, във връзка с осигуряване живота и здравето на гражданите, 
при опасност, че от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет Варна допуска 
предварително изпълнение на решение № 3528-1-1, с което се възлага на д-
р Георги Леонидов Кобаков временно управление на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-10, против-0, въздържали се-23, отсъстват-15, не участват в 

гласуването-3/ 
Решението не се приема. 

 
 

 
Общински съвет Варна избира д-р Таскова за временно изпълняващ 

длъжността управител на онкоболницата.  
Поради изчерпване на точка първа, преминаваме към точка втора от 

дневния ред.  



II.  
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Предложение от Веселин Марешки и Петър Липчев – 

общински съветници относно освобождаване на контрольора на „Дентален 
център – Варна” ЕООД и избор на нов контрольор. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Проекта за решение е следния, обясних че контрольора на денталния 

център заминава в чужбина, проекта за решение е следния:  
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.144, ал.3 от Търговския 

закон, Общински съвет-Варна освобождава като контрольор на „Дентален 
център І – Варна” ЕООД лицето: 

- Ваня Иванова Илчева 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.144, ал.3 от Търговския 

закон, Общински съвет-Варна избира за контрольор на „Дентален център І 
– Варна” ЕООД лицето: 

- Малина Богомилова Симеонова 
Колеги, който е “за” ... Г-н Неделчо Михайлов с право, мнения и 

съображения.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Процедурно предложение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Слушам. 
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Моля г-н председател, да разделите едното проекторешение на две 

части с две отделни гласувания, защото по презумпция и чисто 
хипотетично разбира се, дадена група или наш колега може да е съгласен с 
опознаването, тъй като са на лице форсмажорни обстоятелства, но може да 
не е съгласен с конкретното предложение. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Гласуваме първото за освобождаването на сегашния контрольор, 

Ваня Иванова Илчева. Колеги, който е “за” така направеното предложение, 
моля да гласува.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници –28 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 



 
3529-2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.144, ал.3 от 

Търговския закон, Общински съвет-Варна освобождава като контрольор на 
„Дентален център І – Варна” ЕООД лицето: 

- Ваня Иванова Илчева 
/за-28, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Чета втория проект за решение колеги. На основание чл.21, ал.1, т.9 

от ЗМСМА, чл.144, ал.3 от Търговския закон, Общински съвет-Варна 
избира за контрольор на „Дентален център І – Варна” ЕООД лицето: 

- Малина Богомилова Симеонова 
Мнения и съображения тук колеги? Д-р Митковски, заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми колеги винаги, когато сме избирали представители на 

общинския съвет, като каквито и да е длъжности в лечебни задължения 
съм искал само едно, някой да каже няколко думи за тях, защото сега 
съгласете се предложението не е от ранга на д-р Таскова и доц. Кобаков, 
който почти всички познават. Това предложение за този човек, аз не го 
познавам, предполагам и повечето от вас не го познават освен 
вносителите. Ако той не е в залата поне Веско Марешки да каже няколко 
думи за него, какъв е, що е, какво образование има, за да знаем за какво 
гласуваме, защото имахме едно решение на комисията по 
“Здравеопазване”, когато си правят отчетите отделните лечебни заведения 
да идват и контрольорите, поне да се запознае в този мандат с тях, защото 
ние гласуваме в началото на мандата и след това само от време на време 
четем някои техни отчети.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Митковски, г-н Марешки, да се готви г-н 

Михайлов.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Както така всички ме познавате много добре знаете, че да не се 

излагам предлагам само кандидатури, които няма да ме излагат. В този 
смисъл, предишния контрольор е човек, който е завършил с пълно отличие 
основно, английска гимназия, международни икономически отношения, 
знаете как се влиза там и в момента започва магистратура в Китай и на 
половина и в щатите. Той е супер отговорен човек, на негово място няма 
как да предложим някой, който да седи по-лошо и да изглежда по-зле. 
Напротив, така ще краси управленското тяло в Община Варна. Това е 
момиче, което завършва “Национална сигурност”, което считам ... 
Завърши, което считам, че трябва да започнем лека полека да вкарваме и 



такива кадри в контрола на нашите общински дружества, за да знаем за 
какво става въпрос там. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Марешки, г-н Михайлов.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Позволете ми от името 

на групата на движение “Нашия град” да направя друго предложение. 
Трябва да има конкурентно начало и състезателност и нашите колеги да 
имат възможност за избор. От името на движение “Нашия град” предлагам 
за контрольор на денталния център, д-р Галина Тодорова Захариева. 
Родена е през 1955 г. и е заемала ръководни длъжности в съюза на 
стоматолозите. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други предложения колеги. Не виждам. Предложенията по реда на 

постъпването, Малина Богомилова Симеонова. Колеги пред залата, 26 
гласа са необходими, искам да мога да виждам вашия вот изразен. Който е 
“за” предложението на Малина Богомилова Симеонова да бъде контрольор 
на “Дентален център I Варна” ЕООД ... Изказани са съмнения относно 
наличността на кворума. Проверяваме кворума в залата колеги.  

 
Поименна проверка на кворума: присъстващи - 26; отсъстващи -25 .   
 
На ръба сме. Г-н Марешки поиска думата.  
 
Веселин МАРЕШКИ 
Да, виждате за какво става въпрос, няма далавера, няма 

преразпределяне на общински средства, групата на Янко Станев изчезва от 
залата. Значи лично, лично ще се погрижа ... Лично ще се погрижа ... 
Напротив, почти всички групи сме в пълен състав тука и единствено, 
когато няма далавера цялата група ... Значи аз не съм забелязвал в целия 
мандат, защото винаги е имало решения, които са будели съмнения за 
далавера, групата на ДПС е единна и е тука. В момента, когато говорим за 
това, че едно здравно заведение, за което всъщност сме се събрали за 
друго, но подобна е ситуацията и във второто, групата се изнизва. Това ще 
направя възможно да стигне, да стане достояние не само на варненската 
общественост, а и на българската общественост, за да се знае за какво 
става въпрос в този общински съвет. Благодаря ви.  

 
 
Николай АПОСТОЛОВ  



Колеги, гласуваме предложенията по реда на тяхното постъпване. 
Малина Богомилова Симеонова за контрольор на “Дентален център I 
Варна”, който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 24; против - 0; въздържали се – 7, 

предложението не се приема. 
 
Оспорено е гласуването, поименно.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3530-2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.144, ал.3 от 

Търговския закон, Общински съвет-Варна избира за контрольор на 
„Дентален център І – Варна” ЕООД лицето: 

- Малина Богомилова Симеонова 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-17, против-0, въздържали се-8, отсъстват-26/ 
Няма решение.  
 
 
Няма кворум. Проверяваме кворума за сетен път. Момичетата да 

проверят кворума и да гласуваме второто предложение. 31 човека има пред 
залата колеги, явно не желаят първото предложение. Гласуваме второто. 
Има ли кворум момичета? Колеги, проверявам кворума, за да можем да 
гласуваме второто предложение. Поредния панаир. 

 
Поименна проверка на кворума: присъстващи - 17; отсъстващи - 34.  
  
Считам, че необходимия кворум не е налице.  
Закривам Тридесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна 

поради липса на кворум. Благодаря на общинските съветници, които 
изпълниха своя ангажимент и дадоха възможност за нормално 
функциониране на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания”.  

Благодаря ви и успешен ден.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Копие от настоящия протокол да се изпрати на Кмета на община 
Варна и областния управител на област с административен център Варна. 



 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- 
   ВАРНА 

 
           _______________/Н.АПОСТОЛОВ/ 

 
 

 
        Н-К ОТДЕЛ „КОС”     ПРОТОКОЛИРАЛ: 
 
        __________/К.ГРАМАТИКОВА/    __________/Ю.ПЕТКОВА/ 
     
 
 

     СЪГЛАСУВАЛ 
 

_______________/адв.В.СОФРОНИЕВА/ 
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