
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 30 

 
Тридесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай 
Апостолов, се проведе на 29.12.2010 г. от 09.00 до 10.00 часа. 
 

Присъстват 38 общински съветници, отсъстват 13 общински 
съветници: 
 Андрей Василев 
 Анелия Клисарова 
 Борислав Гуцанов 
 Веселин Марешки 
 Владимир Трифонов 
 Дилбер Вейсалова 
 Драгомир Дончев 
 Евгения Александрова 
 Красимир Маринов 
 Красимир Узунов 
 Пламен Войковд 
 Станимира Стаменова 
 Цветелина Тънмазова 
 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Искам да поздравя всички с Рождество Христово и да пожелая 
здраве и много лични успехи на всеки един от нас. 

В присъствения списък подписи са положили 33 общински 
съветника, следователно имаме кворум и можем да открием днешното 
тридесето извънредно заседание на Общински съвет Варна. Както ви е 
известно заседанието беше свикано по инициатива на областния 
управител, като извънредно такова съобразно правомощията дадени му от 
закона с конкретен дневен ред, който е размножен и с всички постъпили 
документи ви е раздаден. Имате думата за мнения, съображения и 
допълнения към така предложения дневен ред. Не виждам. Който е 
съгласен това да бъде дневния ред на днешното тридесето заседание, както 
е свикано от областния управител с точка единствена, пререгистриране на 
“Комплексен онкологичен център – д-р Марко Антонов Марков” Варна – 
ЕООД в “Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания - д-р Марко Антонов Марков” Варна – ЕООД, моля да 
гласува.  
 
 



 Общински съвет-Варна прие следния 
Дневен ред: 

 
Точка единствена: Пререгистриране на „Комплексен онкологичен 

център д-р Марко Антонов Марков-Варна” ЕООД в „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко 
Антонов Марков-Варна” ЕООД. 
 
 Резултати от гласуването: за - 32; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема.  
 
 За информация на съветниците, аз искам да благодаря на 
председателя на комисията по “Здравеопазване” д-р Митковски, който 
оперативно съумя да свика комисия по “Здравеопазване” и да разгледат 
предложението, което е направено от областния управител. Така че давам 
думата на д-р Митковски да ви запознае с проекта, който е изработен от 
комисията по здравеопазване. Заповядайте.  
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
 Уважаеми г-н председател, колеги общински съветници. Само 
няколко думи преди да ви прочета предложението за проекто – решения. 
Пред вас е в целия комплект, който имате и писмото от министерството на 
здравеопазването до РЦЗ – Варна, с което се отказва регистрация на онко 
болницата, да я наречем така, като “Комплексен онкологичен център -  д-р 
Марко Антонов Марков” Варна ЕООД. Мотива за отказа е липса на гама 
камера, т.е. за изследване на такива болни. Въпреки представените 
договори на онкоболницата за използване на гама камерата със “Св. 
Марина”, за използване на нейната гама камера, министерството отказва да 
признае този договор, като аргумент за регистрацията й като комплексен 
онкологичен център. Това в спешен порядък налага, за да не настъпят 
усложнения с лечението на онкоболните наши съграждани, а и не само от 
Варна, спешно да пререгистрираме болницата в “Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания”. Друг е въпросът 
тълкуванието на причините, тълкуванието на актуалността на приетия 
закон неща, на които в този момент не искам да се спирам. Така или иначе, 
благодаря ви, че се отзовахте на това извънредно заседание в тези 
празнични дни, за да можем да свършим ние нашата работа, като 
принципал на това здравно заведение и по най-бързият начин да може да 
бъде то регистрирано, за което имаме уверение и от министерството. Така, 
първите две точки разбрах, че трябва да ги гласуваме по отделно и 
поименно.  
 
 



Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 2939-1. 1.На основание чл. 21, ал. 1,  т. 9 от ЗМСМА, във връзка с § 

70, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗИД на Закона за лечебните заведения /обн. в ДВ бр. 
59/2010г. в сила от 31.07.2010 г./, в съответствие с чл.  9, ал. 1, т. 1 и чл. 9, 
ал. 2 от ЗЛЗ, във връзка с писмо от зам. министъра на здравеопазването с вх. 
№ Р-4603/23.12.2010г. и по предложение на Областния управител на област 
с административен център Варна с вх. № ОС10-0600/23/23.12.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за пререгистриране на „Комплексен 
онкологичен център Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД в 
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД.   
         /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват14/ 
 
 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1, т. 1  от 
Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна 
изменя чл.1, от Учредителния акт на „Комплексен онкологичен център Д-р 
Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД, като след изменението същият 
придобива следния вид: 
 
 Чл.1 „НАИМЕНОВАНИЕТО, под което дружеството ще развива своята 
дейност е Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания “Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД.   
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват14/ 
 
 

3. На основание чл. 9 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна възлага на управителя на дружеството 
да предприеме необходимите действия, относно пререгистрацията  и 
дейността на лечебното заведение. 
 /за-37, против-0, въздържали се-0/ 

        
 



 
2940-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

60, ал. 1 от АПК, предвид обстоятелството, че пререгистрацията на 
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД е наложителна, тъй като 
неспазването на сроковете за регистрация пред Министерството на 
здравеопазването би довело до значителна и трудно поправима вреда с 
оглед здравето на пациентите, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решенията, относно пререгистрацията на 
„Комплексен онкологичен център Д-р Марко Антонов Марков - Варна” 
ЕООД в Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания “Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД.   
 /за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на председателя на комисията. Бих искал да благодаря и 
на всички общински съветници, които отделиха от личното си време в 
празничните дни, за да изпълним своя обществен ангажимент. 

Пожелавам на всички весели новогодишни празници, здраве и много 
лични успехи. Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, 
закривам тридесетото заседание на Общински съвет Варна. Весели 
празници.    

  
Копие от протокола да се изпрати на кмета на община Варна и на 

Областен управител на област с административен адрес Варна. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ВАРНА 

 
_______________/Н.АПОСТОЛОВ/ 

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

СЪГЛАСУВАЛ 
 



_______________/адв.В.СОФРОНИЕВА/ 
 

 
 


