
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 37 

от заседание, проведено на 24.08.2011 г. 
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. 

 
     Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
        

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/ 
 
 

 
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. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 37 

от заседание, проведено на 24.08.2011 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Предложение от Веселин Марешки и Петър Липчев – 
общински съветници относно освобождаване на контрольора на „Дентален 
център І – Варна” ЕООД и избор на нов контрольор. 

 
     Докл.: В.Марешки – общински съветник 
        

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/ 

 
 

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.  

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/
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