
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 
№ 38 

от заседание, проведено на 20.09.2011 г. 
по точка  първа от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Общински съвет-Варна няма решение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
№ 38 

от заседание, проведено на 20.09.2011 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от Кмета на Община 
Варна, кметовете на кметства в Община Варна за вземане на решения за 
временно изпълняващи длъжностите Кмет на Община Варна, кметове на 
кметства в Община Варна във връзка с предстоящите местни избори. 

 
     Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
     
    

Общ брой присъстващи общински съветници -38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3531-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна избира за временно изпълняващ  длъжността кмет на община Варна 
Коста Генков Базитов за срок от седем дни преди края на мандата до  
полагане на клетва от новоизбрания кмет с индивидуална основна месечна 
заплата, определена за кмета на община Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
  

 3532-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с §25 и 
§19, т.9, б.”д” от ПЗР на Изборния кодекс, Общински съвет - Варна избира 
за временно изпълняващ длъжността кмет на район “Приморски” Владко 
Русков Влаев  за срок от седем дни преди края на мандата до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет, с индивидуална основна месечна заплата, 
определена за кмета на район “Приморски”.  



/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 

 3533-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с §25 и 
§19, т.9, б.”д” от ПЗР на Изборния кодекс, Общински съвет - Варна избира 
за временно изпълняващ  длъжността кмет на район “Младост” Марийка 
Димитрова Георгиева за срок от седем дни преди края на мандата до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет, с индивидуална основна месечна 
заплата, определена за кмета на район “Младост”.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
  

 3534-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с §25 и 
§19, т.9, б.”д” от ПЗР на Изборния кодекс, Общински съвет - Варна избира 
за временно изпълняващ  длъжността кмет на район “Вл. Варненчик” 
Светлана Христова Цонева за срок от седем дни преди края на мандата до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет, с индивидуална основна месечна 
заплата, определена за кмета на район “Вл. Варненчик”.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 
 

 3535-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с §25 и 
§19, т.9, б.”д” от ПЗР на Изборния кодекс, Общински съвет - Варна избира 
за временно изпълняващ длъжността кмет на район “Одесос” Венцислав 
Василев Кючуков за срок от седем дни преди края на мандата до полагане 
на клетва от новоизбрания кмет, с индивидуална основна месечна заплата, 
определена за кмета на район “Одесос”.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 

 



 
 
 3536-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет-  
Варна избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
“Каменар” Розалина Стоянова Янакиева за срок от седем дни преди края 
на мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет, с индивидуална 
основна месечна заплата, определена за кмета на кметство “Каменар”.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 

 3537-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
Варна - избира за временно изпълняващ  длъжността кмет на кметство 
“Константиново” Софийка Димитрова Стоянова за срок от седем дни 
преди края на мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет, с 
индивидуална основна месечна заплата, определена за кмета на кметство 
“Константиново”.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 

 3538-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
Варна - избира за временно изпълняващ  длъжността кмет на кметство 
“Казашко” Наташа Колева Иванова за срок от седем дни преди края на 
мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет, с индивидуална 
основна месечна заплата, определена за кмета на кметство “Казашко”.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 

 
 
 
 
 
 3539-2. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
Варна - избира за временно изпълняващ  длъжността кмет на кметство 
“Звездица” Силвия Илиева Лазарова за срок от седем дни преди края на 



мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет, с индивидуална 
основна месечна заплата, определена за кмета на кметство “Звездица”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0,  въздържали се-4, отсъстват-13/ 

 
 
  
 
 
 

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 
№ 38 

от заседание, проведено на 20.09.2011 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 

вх.№РД11-2600/1769/19.09.2011 г. във връзка с изпълнение на решение 
№3502-11/36/10, 11, 18.08.2011 г. на Общински съвет-Варна, заповеди 
№3198/02.09.2011 г. и №3426/19.09.2011 г. и предложение вх.№РД11-
2600/1769/19.09.2011 г. от „ЛЮК” АДДСИЦ. 

    Докл.: О.Симеонов – председател ПК „СС” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници -40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

3540-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2, чл.35, 
ал.1 и ал.6, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.4, ал.2 от 
НРПУРОИ и в изпълнение на свое решение №3502-11/36/10,11 и 
18.08.2011г., Общински съвет – Варна приема предложение №РД11-
2600/1769/19.09.2011г. от „ЛЮК” АДСИЦ и одобрява пазарната оценка от 
независим оценител – утвърден със заповед  №3266/ 09.09.2011г. на Кмета 
на Община Варна, във връзка с проведен публично оповестен конкурс, като 
възлага на Кмета на Община Варна да приключи процедурата по продажба 
на имоти – частна общинска собственост, при следните условия: 

І. Имот – собственост на „ЛЮК” АДСИЦ, находящ се в гр.Варна, 
район ”Младост”, бул.”Сливница” №201 – част от сграда с идентификатор 
10135.3515.520.10.1, съставляваща ТЯЛО А от Търговски и обществен 
център  „ПФОЕ МОЛ – ВАРНА”, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.10 (идентичен с УПИ I-„ за общ.обсл.”, кв.63 по 
плана на 16 м.р. на гр.Варна) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед №КД-14-03-2031/08.08.2011г. на Началника 
на СГКК-Варна, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.3515.520.10.1 (Обект 1),  предназначение: за търговска дейност, 
разположен на нива: -1, 1, 2 и 3, с разгъната застроена площ 5 722,47кв.м., 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: Ниво -1: на същия етаж – 
10135.3515.520.10.4; под обекта – 10135.3515.520.10.4; над обекта – няма; 
Ниво 1: на същия етаж – 10135.3515.520.10.2; под обекта – няма; над обекта 



– 10135.3515.520.10.2; Ниво 2: на същия етаж – 10135.3515.520.10.2; под 
обекта – няма; над обекта – няма: Ниво 3: на същия етаж – 
10135.3515.520.10.2; под обекта – 10135.3515.520.10.2; над обекта – 
10135.3515.520.10.3, както и 57,9183% идеални части (равняващи се на 
603,38кв.м.) от общите части на ТЯЛО А. 

Пазарна оценка на имота в размер на 6 180 000лв., без включен 
ДДС. 

Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО015303/ 
19.09.2011г, е определена на 9 446 748,20лв. 

Цената на имота, който Община Врана придобива в изпълнение на т.5 
от решение №3502-11/36/10,11 и 18.08.2011г. на Общински съвет – Варна, е 
в размер на 6 180 000лв., без включен ДДС. 

Достигнатата цена при провеждането на публично оповестения 
конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, в 
изпълнение на решение №3502-11/36/10,11 и 18.08.2011г. на Общински 
съвет–Варна и заповед №3198/ 02.09.2011г. на Кмета на Община Варна, е в 
размер на 3 601 000лв., без включен ДДС 

ІІ. Община Варна дължи на „ЛЮК” АДСИЦ разликата в размер на 
2 579 000лв., без включен ДДС, между цената на предложения обект с 
предложение №РД11-2600/1769/19.09.2011г. и продажната цена на имотите 
– частна общинска собственост, съгласно изискванията на т.6 от решение 
№3502-11/36/10,11 и 18.08.2011г. на Общински съвет – Варна, по следния 
график: 

1. 515 800лв., без включен ДДС, до 30 /тридесет/ дни след 
предаването на Община Варна на обекта, съответстващ на задължителните 
изисквания по т.5 от решение №3502-11 /36/10,11 и 18.08.2011г. на 
Общински съвет – Варна; 

2. 2 063 200лв., без включен ДДС, на четири равни вноски по 
515 800лв. всяка до 31 май и до 30 ноември през следващите две години 
след заплащане на сумата по т.1 от раздел ІІ на настоящото решение на 
Общински съвет – Варна; 

ІІІ. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като издаде заповед и сключи 
договор със „ЛЮК” АДСИЦ.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-4,  въздържали се-3, отсъстват-11/ 
 

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 
№ 38 

от заседание, проведено на 20.09.2011 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(1) – разглеждане на предложение относно отпускане на средства за 

нормално функциониране на Спешно отделение към МБАЛ „Света Анна-
Варна” АД; 

(2) – вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на 
управлението еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско 
имущество – „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД; 

(3) -  вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на 
ползване от “СБОБАЛ – Варна” ЕООД  на Оптичен кохерентен томограф; 
  (4) – вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на 
ползване от ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски – Варна” ЕООД  на Рентгенов 
скопично-графичен апарат; 
 (5) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 
 (6) – промяна на решение №3109-7/32/09, 10.03.2011 г.  
 (7) – отпускане на средства за закупуване на мамограф втора ръка за 
нуждите на „Диагностично консултативен център ІV-Варна” ЕООД. 
 
  Докл.: д-р И.Митковски – председател ПК „Здравеопазване” 
        

Общ брой присъстващи общински съветници -41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3541-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 54, ал. 3 от 
ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-9903/52/09.09.2011г. и по докладна записка от д-р Веселин Николов – 
Изпълнителен директор на МБАЛ “Света Анна- Варна” АД с вх. № РД11-
9903/52/29.08.2011г., във връзка с възникналите спешни нужди от наемане 
на лекари  от други лечебни заведения  от гр. Варна, по повод нормалното 



функциониране  на Спешното отделение на МБАЛ “Света Анна – Варна” 
АД,  Общински съвет – Варна решава да бъде отпусната субсидия в размер 
на 60 000 лв. за заплащане на дежурствата – по 15 000 лв. месечно от 
01.09.2011г. до края на 2011 г. 

3541-4-2. Общински съвет-Варна упълномощава Кмета на Община 
Варна, Председателя на ОбС-Варна и представителя на Община Варна в 
Общото събрание на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД да отправят писмено 
искане до Министерство на здравеопазването за осигуряване на 
допълнителни средства за Спешен център. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0,  въздържали се-0, отсъстват-12/ 
 
 

 
 
3542-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 

от Закона за лечебните заведения, 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  издадена от Министъра на 
здравеопазването -§1а от Заключителните разпоредби и чл. 22, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД11-9302/185/01.09.2011 
год. и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от Административно-
процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като упражняващ правата 
на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно заведение 
реши: 

 
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 

дружество с ограничена отговорност с общинско имущество-лечебно 
заведение - “Специализирана болница за активно лечение за онкологични 
заболявания “д-р Марко Антонов Марков” – Варна “ ЕООД. 

 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 

2, ал. 2 от 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 следва:  

І етап- проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 
 



3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 
следните изисквания: 

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна 
степен "магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност, 

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления 
от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

 
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите да представят в Канцеларията на Общинския съвет, стая 308 в 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началника на отдел 
"Канцелария Общински съвет" следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно 

изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла 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 се удостоверява с документите, 
посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба; 

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов 
стаж; 

- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
 
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 



За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 
  
 6. Общински съвет-Варна задължава настоящия управител на 
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

 
7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 
308 в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при 
Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация относно 
темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса. 

 
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 

втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 07.11.2011 год. от 10.00 ч. комисията за провеждане на 
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на 
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 09.11.2011 год. включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на 
Община Варна. 

8.3. В срок до 11.11.2011 год. включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списък на всички кандидати с техните оценки, както и списък на 
кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка 
най-малко “мн. добър 4.50” по шестобалната система 

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на “Специализирана 
болница  за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна” ЕООД да се проведе в стаята на общинския 
съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43 на 22.11.2011 г. от 9.00 ч. 
  
 9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник на 



отдел “Канцелария на Общински съвет - Варна” в седемдневен срок от 
датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна. 
  
 10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- 
Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия 
кандидатите с образователно-квалификационна степен “магистър” по 
“Здравен мениджмънт” или по “Здравен мениджмънт и обществено 
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен “бакалавър” и 
останалите кандидати.  

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет- 
Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на 
таблото за обяви на Община Варна и в Интернет страницата на Община 
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-1, въздържали се-3, отсъстват-10/ 

 
 
 
 3543-4-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от 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, 
Общински съвет - Варна избира за членове на комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на “Специализирана 
болница  за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна ЕООД, както следва:  

1. правоспособен юрист - Валентина Софрониева. 
2. магистър по медицина - д-р Ивайло Митковски – общински 

съветник 
3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р 

Божанка Георгиева 
4. проф.д-р Анелия Клисарова  – общински съветник 
5. д-р Ивайло Бояджиев - общински съветник 
 
 
 
3543-4-2. На основание чл. 5, ал. 1 от 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, Общински съвет - 
Варна избира за Председател на комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на “Специализирана болница  за 



активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна” ЕООД  д-р Ивайло Митковски – общински съветник. 

 
3543-4-3. На основание чл. 5, ал. 1 от 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 , Общински съвет - 
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на “Специализирана болница  за 
активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна” ЕООД  Валентина Софрониева – адвокат –довереник на 
Общински съвет – Варна.   

 
3543-4-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно от 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, 
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за 
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Специализирана болница  за активно лечение на онкологични заболявания 
“Д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД   да получи възнаграждение 
в размер на 100 лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-1, въздържали се-3, отсъстват-10/ 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3544-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 

39, ал. 3 от ЗОС,  чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД11-9302/102/18.05.2011г., Общински съвет – 
Варна решава да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на “СБОБАЛ – 
Варна” ЕООД, следния закупен от Бюджет 2011 на Община Варна, функция 
“Здравеопазване” актив – собственост на Община Варна - Оптичен 
кохерентен томограф на стойност 129 480 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същия да бъдат 
за сметка на  “СБОБАЛ – Варна” ЕООД 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-1, въздържали се-5, отсъстват-15/ 
Решението не се приема. 

 
 

 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
  3545-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 

39, ал. 3 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД11-9302/104/18.05.2011г., Общински съвет – 
Варна решава да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на ДКЦ ІІ 
“Свети Иван Рилски”  Варна ЕООД следния закупен от Бюджет 2011 на 
Община Варна, функция “Здравеопазване” актив – собственост на Община 
Варна –  Рентгенов скопично-графичен апарат на стойност 51 693, 60 лв. 

Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същия да бъдат 
за сметка на  ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски”  Варна ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-1, въздържали се-6, отсъстват-16/ 
Решението не се приема. 

 
 
 

 
 3546-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
 
 

 3547-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна променя свое решение № 3109-7/32/09 и 
10.03.2011г., т. 2 «Допълва приложение към решение № 2137-
9/21/24.03.2010г», както следва: 

•    поради отказ на Бистра Георгиева Вълчева за участие  в 
“Програма ин витро ІVF” на Община Варна, нейното място да се заеме  от 
Милена Генова Минева.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-1, отсъстват-18/ 
 

 

 
3548-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,  във връзка 

докладна записка от управителя на ДКЦ ІV Варна ЕООД с вх. № РД11-



9903/47/26.07.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финасови средства в размер на  30 000 лв. за закупуване на мамограф – 
втора ръка за  ДКЦ ІV Варна ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 

 
 
 
 

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

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
         КЪМ РЕШЕНИЕ №3546-4 

        
1.Емилия Андреева Рачева,  молба вх. № РД11-94.Е/154/26.05.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
2.Асен Илков Илиев, молба вх. № РД11-94.А/304/13.05.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 3.Илия Николов Рупов, молба вх. № РД11-94.И/152/13.05.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 4.Йорданка Йорданова Станева, молба вх. №  РД11-94.Й/69/13.05.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 5.Аспарух Михайлов Иванов,  молба вх. № РД11-94.А/302/12.05.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 6.Каличка Георгиева Желязкова, молба вх. № РД11-94.К/195/30.05.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 7.Кемал Хюсеин Сали, молба вх. № РД11-94.К/196/31.05.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 8.Хюсеин Халил Мустафа, молба вх. № РД11-94.Х/93/31.05.2011 г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 9.Янка Димитрова Кирова, молба вх. № РД11-94.Я/55/27.05.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 10.Юсуф Енвер Юсуф, молба вх. № РД11-94.Ю/66/02.06.2011 г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
  11.Марийка Стоянова Петкова, молба вх. № РД11-94.М/388/02.06.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
12.Ради Маринов Иванов, молба вх. № РД11-94.Р/193/01.06.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 13.Мадлена Стойчева Николова, молба вх. № РД11-94.М/385/31.05.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 14.Ренета Енчева Георгиева, молба вх. №  РД11-94.Р/190/31.05.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 15.Младена Николова Костова, молба вх. № РД11-94.М/396/06.06.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    



16.Господин Костов Киряков,  молба вх. № РД11-94.Г/147/06.06.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
17.Стефка Денчева Колева-Сахагова, молба вх. № РД11-94.С/463/13.07.2011 г. - 700лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    
18.Галя Иванова Димитрова, молба вх. № РД11-94.Г/214/11.08.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 19.Радка Велкова Панайотова,   молба вх. № РД11-94.Р/279/26.08.2011 г. - 5 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 20.Димитрина Василева Кузева,  молба вх. № РД11-94.Д/360/08.08.2011 г. - 1 000лв. за дъщеря й 
Себатина Юзеирова Джемалова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 21.Зайда Яхьова Дончева, молба вх. №  РД11-94.З/111/01.08.2011 г. - 400лв. за сина й Габриел 
Галинов Дончев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.    
 22.Живко Асенов Шопов,  молба вх. № РД11-94.Ж/60/05.07.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 23.Недка Тодорова Маджарова,  молба вх. № РД11-94.Н/303/14.07.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 24.Андон Захариев Маджаров, молба вх. № РД11-94.А/387/14.07.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 25.Петя Николова Димитрова, молба вх. № РД11-94.П/213/03.08.2011 г. - 3 000лв.  за сина й 
Никола Калоянов Станчев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.    
 26.Ваде Сали Христова, молба вх. № РД11-94.В/281/03.08.2011 г. - 1 000лв. за дъщеря й 
Десислава Христова Алексиева, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 27.Георги Димитров Михалев, молба вх. № РД11-94.Н/303/14.07.2011 г. - 1 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 28.Сава Стефанов Савов, молба вх. № РД11-94.С/509/12.08.2011 г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
 29.Милка Георгиева Маринова, молба вх. № РД11-94.М/545/02.09.2011 г. - 2 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
 30.Людмил Стоянов Христов,  молба вх. № РД11-94.Л/121/25.08.2011 г. - 3 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
31. Людмил Вълов Георгиев, молба вх. № РД11-94.Л/106/25.07.2011г. – 1 000 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
32. Тиша Василева Рангелова, молба вх. № РД11-94.Т/145/08.08.2011г. – 600 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    



33. Христо Йорданов Христов, молба вх. № РД11-94.Х/125/12.09.2011г. – 500 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    
34. Живко Василев Тодоров, молба вх.№РД11-94Ж/81/17.09.2011 г. – 20 000 лв. за дъщеря му 
Калина Живкова Тодорова съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.    

 
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 
№ 38 

от заседание, проведено на 20.09.2011 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор на контрольор на „Дентален център І-Варна” 
ЕООД. 
 
    Докл.: Н.Апостолов – председател ОбС 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3549-5. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.144, ал.1 и ал.3 
от ТЗ, Общински съвет-Варна избира за контрольор на „Дентален център І 
– Варна” ЕООД Малина Богомилова Симеонова. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-12, против-0, въздържали се-8, отсъстват-25, не участват в 

гласуването-6/ 
 Решението не се приема. 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3550-5. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.144, ал.1 и ал.3 

от ТЗ, Общински съвет-Варна избира за контрольор на „Дентален център І 
– Варна” ЕООД д-р Галина Тодорова Захариева. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-17, против-3, въздържали се-11, отсъстват-20/ 

 Решението не се приема. 



 
 

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

  
 
     

 
 
 
                             

                                  
 
 


