
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 38 
 

Тридесет и осмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 08.04.2019 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 10:30 ч. 

 

Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 

 

Антраник ШАКАРИЯН 

Божидар ЧАПАРОВ 

Бонка БАНКОВА 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Петър ЛИПЧЕВ 

Сали ИСЕИН 

Чавдар ТРИФОНОВ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, който има проблем с устройствата да ни уведоми, за да му 

окажат съдействие сътрудниците. 42 положени подписи има в 

присъствения списък, 30 души са се регистрирали в системата. Явно има 

някой проблем с таблета. Някой друг има ли проблем с таблета? 

Откривам днешното заседание. Преди да пристъпим по същество 

към разглеждане на процедурните въпроси ви уведомявам, че по 

уважителни причини днес отсъстват Бонка Банкова, Петър Липчев и 

Божидар Чапаров, които са уведомили писмено преди заседанието, и 

Антраник Шакариян. 



Колеги, преди да пристъпим процедурно към разглеждане на темите, 

ви приканвам с минута мълчание да почетем паметта на колегата Кирил 

Георгиев, Бог да го прости. 

 

/едноминутно мълчание/ 

 

Благодаря ви. 

Давам думата на председателя на Общинска избирателна комисия – 

Варна г-н Велин Жеков, за да ни запознае с решението на комисията. 

Заповядайте, г-н Жеков. 

 

Велин ЖЕКОВ 

Уважаеми общински съветници, уважаеми гости. Ще ви обява 

решение № 425/12.03.2019 г. на ОИК – Варна. В ОИК – Варна е постъпило 

писмо от председателя на Общински съвет – Варна, придружено с препис-

извлечение от акт за смърт на общинския съветник Кирил Георгиев. 

Комисията намира, че са установени обстоятелства съгласно чл. 30, ал. 5 от 

ЗМСМА за прекратяване пълномощията на общински съветник. На 

основание чл. 87, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 30, ал. 4 и ал. 7 от ЗМСМА, 

чл. 454 и чл. 458, ал. 1 от ИК, ОИК – Варна реши: Установява налични 

обстоятелства за прекратяване пълномощията на Кирил Георгиев Георгиев 

като общински съветник. 

Обявява следващият в листата на местна коалиция „Реформатори и 

патриоти - решението за Варна“ – Любомир Баев Роев за избран за 

общински съветник в Общински съвет – Варна и му издава удостоверение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Жеков. Г-н Роев, заповядайте на трибуната за 

полагане на клетва. Колеги, моля да станете. Повтаряйте след мен: 

 



„Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 

се ръководя от интересите на гражданите от Варненската община и да 

работя за тяхното благоденствие. Заклех се!“ 

 

/Любомир Роев положи клетва и подписа клетвения лист./ 

 

Преминаваме към разглеждане на предварително обявения дневен 

ред на днешното заседание с извънреден характер. Една точка, 

предварително обявена: освобождаване на управителя на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД и избор на 

нов управител. 

Колеги, имате думата за мнения, съображения, предложения за 

включване на нови точки в дневния ред. Заповядайте. Има две заявки: 

Христо Атанасов първо, след това г-н Григоров. Заповядайте, г-н 

Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предложението ми е за 

включване на допълнителна точка към дневния ред. Ще зачета правните 

основания за включването на точката и после ще кажа мотивите. 

Предложението е: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 144, ал. 3 от 

Търговския закон, във връзка с чл. 62, ал. 7, чл. 64, ал. 1, т. 7 от Закона за 

лечебните заведения и чл. 17, ал. 2, буква „а“ и буква “в“ от Договора за 

възлагане на контрол в едноличните търговски дружества с ограничена 

отговорност с общинско имущество сключен между страните, Общински 

съвет – Варна освобождава контрольора на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков 

Недялков“. 



Основанията за това са няколко, но основното е, че във времето, в 

което се случиха всички събития около Очна болница, Общински съвет не 

беше надлежно уведомен за проблемите, които има в Очна болница и още 

едно нещо, което на комисията стана достояние – това е едно писмо, което 

за мен и за колегите ми е абсурдно, в което контрольорът изявяваше 

подкрепа за управителя. Контрольорът е в своите действия да бъде 

свързващото звено между болницата и общинския съвет, а не да изказва 

мнения и подкрепа в една или друга насока. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Атанасов. По същество той изчете целия 

проект за решение, но всъщност касае относно освобождаване на 

контрольора на Очна болница. Колеги, имате думата за мнения и 

съображения по така направеното от колегата Атанасов предложение за 

включване на точка в дневния ред. Не виждам мнения и съображения. 

Режим на гласуване по предложението на колегата Атанасов. 

 

За протокола: Димитър Колев - „за“, Калина Пеева – „за“, Красен 

Иванов – „за“, Антоан Влаев – „за“, Светлан Златев – „за“, Григор 

Григоров – „за“, Мартин Андонов – „за“, Христо Боев – „за“, като с 29 

гласа „за“ плюс тези, които изброих преди малко, против – 2, въздържали 

се – 2, отсъстват – 18, предложението на колегата Атанасов за включване 

на точка в дневния ред се приема. 

 

Резултати от гласуването: за – 29; против – 2; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 18, предложението се приема.* 

 

Г-н Григоров. 

Николай Няголов за протокола „за“. 



Моля да четете относното единствено, не целият проект за решение, 

ако имате подготвен такъв. 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Само ще кажа две думи, че мисля, че е уместно да включим тази 

точка в дневен ред, която касае мандат за действие на управителя и 

респективно мандат на работна група, която да води преговори и да ни 

представи визия за бъдещето на Очна болница. 

Звучи по следния начин: Възлага на управителя на Очна болница за 

изготви и предостави следния анализ: финансово състояние на 

дружеството до 30.03.2019 г. в срок до края на месец април; вещно-правен 

анализ на дружеството също, Общински съвет – Варна взема решение за 

сформиране на преговорен екип за водене на преговори с ръководството на 

Медицински университет – Варна относно бъдещето на Очна болница. 

Определя преговорен състав от 7 човека – трима представители на 

Общински съвет – Варна, трима – на общинската администрация и 

управителят на Очна болница. ….. Моля? ….  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Карбов, ще дам възможност за мнения и съображения. 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Водене на разговори. 

 

Димитър КАРБОВ 

……………… /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не, не. Нека да не дебатираме в момента по темата. Нека само да 

изслушаме колегата, ще имаме възможност за мнения и съображения. 



Григор ГРИГОРОВ 

Общински съвет – Варна възлага на кмета да възложи вещно-правен 

анализ и оценка на предприятието, и съответно ако вие това приемете 

нали, да излъчим трима наши представители, които да влязат в този 

преговорен екип, като идеята не е тук да вземем решение, че правим нещо, 

а просто да получим една обективна информация за това какво се 

получава, какво е състоянието на болницата, какви са предложенията и 

тогава ние да вземем информирано решение. Не на базата на страсти и 

емоции. Това е, нищо повече. 

 

Янко СТАНЕВ 

…………… /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Д-р Станев, ако искате думата, ще Ви я предоставя. Колеги, мнения и 

съображения по процедурното предложение на колегата Григоров без по 

същество да помоля да коментираме темата. Д-р Станев, заповядайте. 

 

Янко СТАНЕВ 

Всичко, което се предлага в тази процедура на г-н Григоров е 

безсмислено. То го има в нашите документи. Болшинството от въпросите 

сме ги гледали на комисии. Има си органи общинският съвет. Не мога да 

разбера това желание за извънредно законодателство. В случая това 

предложение е точно това. Какъв преговорен екип, когато в ЗМСМА е 

предвидено как се вземат решенията на общинския съвет - гледа се в 

комисии въпроса. Имаме предложение от ректора на Медицинския 

университет от миналата година 28.01. Имаме наше разглеждане на 

комисиите и наши решения. Значи имаме юристи в общинския съвет, 

които имат задача да направят това, а не някакви външни. Имаме ОДИТ-и 

на всички години, включително и за миналата година с финансовите 



резултати. Имаме писма и от управителя на болницата. Имаме писма и от 

заместник-управителя - разбрах сега, че е освободен. Аз не виждам смисъл 

от извънредно законодателство, което да бъде под формата на някакви 

екипи, групи и т.н. Внася се предложението в комисия, ние изготвяме, т.е. 

Очна болница тя трябва да има икономически и правен анализ, и вземаме 

решение. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, други мнения и съображения? Не виждам. Режим на 

гласуване по процедурата на г-н Григоров. 

 

Резултати от гласуването: за – 7; против – 6; въздържали се – 22; 

отсъстващи – 16, предложението не се приема.* 

 

За протокола: Красен Иванов – „за“, Григор Григоров – „за“, 

Димитър Колев - „въздържал се“, Мартин Андонов - „въздържал се“, 

Христо Боев - „въздържал се“, Калина Пеева – „въздържал се“, Антоан 

Влаев – „за“, Любомир Роев – „за“. Имате ли устройство, колега? А, ок, в 

момента го настройват. 

Предложението не се приема, колеги. Преминаваме към … Други 

предложения, извинявам се, за включване на точки в дневния ред на 

днешното заседание? Не виждам. Подлагам на гласуване предложенията – 

предварително обявеното и това, което се прие от колегата Атанасов, 

гласуване анблок, за приемане на дневен ред на днешното заседание, в 

цялост. Режим на гласуване. 

 

 

 

 

 



Общински съвет – Варна прие следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Освобождаване на управителя на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД и избор на нов 

управител. 

 

2. Освобождаване на контрольора на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД. 

Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 

 

За протокола: Антоан Влаев – „за“, Светлан Златев – „за“, Любомир 

Роев – „за“, Григор Григоров – „за“, Красен Иванов - „за“, Мартин 

Андонов – „за“, Христо Боев – „за“, Мартин Байчев – „за“, Димитър Колев 

– „за“. 

Колеги, май щеше да е по-лесно без таблети днес да гласуваме. 

Калина Пеева за протокола „за“. 

 

  



І. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Освобождаване на управителя на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД и избор на 

нов управител. 

   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, изчитам проекта за решение по първата точка, първа 

подточка, всъщност. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, във 

връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за 

лечебните заведения и по искане с рег. № ОС19000230ВН/04.04.2019 г. на 

д-р Руслан Здравков Тошев, Общински съвет – Варна освобождава 

управителя на „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение – Варна“ ЕООД, ЕИК 000091879, д-р Руслан Здравков Тошев. 

Имате думата за мнения и съображения. Ивайло Митковски, заявка 

за изказване, заповядайте. След това г-н Григоров, заявка. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми г-н председател, колеги, естествено че това общо взето 

процедурно предложение ще го подкрепя. Ще подкрепя и предложението 

на г-н Атанасов, защото е абсолютно резонно. Може би трябваше да си 

поговорим на тази извънредна сесия, така и така ще бъде доста кратка, за 

причините довели до тази оставка. Няма да се връщам натам, защото може 

би ще предизвика по-остри дебати. За съжаление, отново повод за 

извънредна сесия е извънредно състояние в едно лечебно здравно 

заведение. Това е за пореден път. Спомням си преди няколко години, 

когато по подобен начин беше свикана извънредна сесия точно между 



Коледа и Нова година, тогава за друго лечебно заведение, някои колеги 

може би си спомнят. Прави впечатление, че през последната година се 

наложи на общинския съвет да гласува средства за покриване задължения 

на лечебни заведения. Изключвам тук Тубдиспансера, което е така 

периодичен и постоянен въпрос. Става дума за две структуроопределящи 

лечебни заведения. Едното е Очна болница, другото е АГ - болница. Няма 

да се спирам на ДКЦ-тата. Но това са структуроопределящи заведения 

лечебни, общински, за които се налага общинският съвет да гласува 

средства за покриване на задължения към различни структури. Нещо което 

отдавна не се беше случвало или поне аз не си спомням да се е случвало 

специално за тези лечебни заведения. Това показва, че нещо се случва в 

така нареченото общинско здравеопазване. Лошото е, че и този мандат не 

беше проведен дебат за това какво е общинско здравеопазване и как в 

момента управляващи и Общински съвет виждат мястото и развитието на 

това общинско здравеопазване. Има ли смисъл то да бъде общинско? И как 

общината, каква е ролята на общината в това така наречено „общинско 

здравеопазване“? Дали само да налива някакви средства за издръжка, за 

закупуване на апаратура, за поддръжка на сграден фонд или има и нещо 

друго, което трябва общината да прави или иска да прави. Ние нямаме 

визия за развитието на общинското здравеопазване. И това не е отсега. Аз 

не обвинявам сегашните управляващи в това. Това е от много години. 

И второ, не го разбирайте като някакво заяждане, а като една 

препоръка. Това е кадруването в здравеопазването. Абсолютно погрешно е 

уважаеми колеги, съсредоточаването на партийни кадри в 

здравеопазването. Това е грешка не само на този общински съвет. Това е 

грешка изобщо на общинските съвети, може би от 10.11. до сега. Това 

беше и по наше време, казвам по времето на СДС. Това беше и по времето 

на БСП. Това беше и сега. Най-погрешното нещо е партийното кадруване, 

защото това води до ето такива резултати. Това съм го казвал винаги, дори 

и навремето, когато ние бяхме управляващи. Защото тогава това доведе до 



същите резултати, каквито води и сега. Казвам го най-добронамерено и 

към сегашните управляващи, и към бъдещи и т.н. Това сме си го говорили 

с колеги от различни политически партии, и с Боби Гуцанов сме си го 

говорили, и с колеги от ГЕРБ. Това е грешката – да се сменя един човек 

само защото принадлежи към една или друга политическа сила, а не към 

резултатите, които той е постигнал в съответното лечебно заведение. Това 

е и национален проблем, но явно някои разбират по този начин 

изграждането на кадри, може би. За съжаление, въпросът с оставката на д-р 

Тошев не решава проблема със състоянието на Очна болница. Пътищата са 

два и ние трябва не да топаме топката, а до края на този мандат да 

направим всичко възможно да решим този въпрос. Едното е – готова ли е 

Община Варна да издържа Очна болница, т.е. да вложи средства за 

подобряване на сградния фонд, за подобряване на оборудването на 

болницата, защото тя това може да направи. Не се заблуждавайте, че може 

примерно да вдигне заплатите на хората работещи там. Или Община Варна 

е готова да предостави за управление на Медицинския университет Очна 

болница. Това са двата въпроса, които няма кой знае колко много да има да 

ги разглеждаме, да ги обсъждаме в комисии, да влагаме емоции и т.н. Тук е 

хубаво да се чуе все пак, ако не на тази сесия, но на следващата поне, да се 

чуе мнението и на общинската администрация, в лицето на заместник-

кмета ресорния и разбира се и на кмета. Защото този проблем не е тука от 

един – два месеца. И затова г-н Атанасов предлага смяна и на контрольора, 

който аз даже не го знам кой е. Няма значение. Този проблем не е от един – 

два месеца. Този проблем е от година – две, а може би и повече. Но за 

съжаление пак ние действаме, като пожарна команда в последния момент. 

Трябваше почти целият колектив да си подаде заявленията за напускане, за 

да стане ясно, че в Очна болница има проблем. Защото никой не обърна 

внимание, когато ние отпускахме ... Колко хиляди бяха? 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

100 хил., последно.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Да, към 100 хил. отпуснахме за покриване на задълженията на Очна 

болница. Тогава никой не повдигна въпроса защо ги даваме. Същото е и за 

АГ - болница. Там също отпуснахме много средства за покриване на 

задължения. Не говоря за средствата, които отпуснахме за ремонт и за 

оборудване. За покриване на задължения на една структуроопределяща 

болница. Да не стане след време същия проблем, да се събираме 

извънредно и там. ….. Кое не е било? 

 

Янко СТАНЕВ 

………….. /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Д-р Митковски, продължете. Колеги, нека да изслушаме колегата и 

ще дам възможност. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Ето това е проблема. Ние все пак да действаме не постфактум, както 

е в момента, а превантивно. …. Д-р Станев, извинявайте. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Д-р Станев, ще Ви дам възможност. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Той поне е един от хората, които знаят за какво става дума. Но не 

знам защо и той така си мълчи. Може би и аз съм виновен, че и аз съм си 

мълчал. …. Тези неща трябваше да ги направим преди да се случи това. 



Защото всички или поне повечето би трябвало да знаем какво е 

състоянието на общинското здравеопазване. Не искам да се връщам към 

ДКЦ-то в Аспарухово, към ДКЦ „Чайка“ и към други. Да не говорим за 

Тубдиспансера, който вече ен-ти мандат е фалирал и няма министър, който 

да иска да реши този проблем. Благодаря ви и се надявам, че поне до края 

на мандата проблемът с Очна болница ще бъде окончателно решен. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на д-р Митковски. В тази връзка и във връзка с това, което 

каза в началото на изказването си, аз се ангажирам в рамките на до 

седмица да поискам свикване на комисия по „Здравеопазване“, на която да 

поканим представители на университета, новоизбран управител 

евентуално на лечебното заведение и съответно да стартираме дебата по 

отношение на бъдещето на болницата. А дали решението ни е закъсняло, 

аз не мисля, че е закъсняло. Напротив, болницата продължава да 

функционира. Да, с проблемите, които има. Да, и ще се радвам и дори и 

късно да инициираме един такъв дебат по отношение на цялото 

здравеопазване, дори и закъснял да е. Ако искате д-р Митковски, 

инициирайте го, аз ще се включа. Изразявам готовност. Г-н Григоров, след 

това д-р Станев. 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Имам конкретно предложение за добавяне на текст в решението. И 

първо, за една минута ще ви помоля да ме изслушате и да го мотивирам. 

Искам да направя оценка на акта на подаване на оставка от страна на д-р 

Тошев и да споделя моето виждане. Ще кажа няколко думи, че всъщност д-

р Тошев това, че е член на ГЕРБ нали, той не е станал управител на 

болницата вследствие на това, а преди да стане член на ГЕРБ. Така че, аз 

него не го приемам за кадрово назначение и партийно назначение. Но така 

или иначе искам да кажа нещо по отношение на неговата оставка. Това 



според мен е един достоен акт на човек, който 10 год. от живота си е отдал 

на тази болница със своите възможности, качества и компетенции. В 

крайна сметка ние трябва да отчетем, че състоянието на болницата освен 

субективната страна, има и едни обективни фактори. А те са именно 

следните: болницата съществува в изключително голяма конкурентна 

среда. Вие знаете колко очни центрове има във Варна и т.н. През 2016 г. 

начините на финансиране на болниците бяха променени. И не на последно 

място аз смятам, че ние тук трябва да споделим отговорността за 

състоянието на болницата – ние като Общински съвет, защото нашата 

недостатъчна ангажираност, като принципал с финансирането и 

оздравяването на болницата в сравнение с финансовите грижи, които 

полагаме за другите лечебни заведения. Аз не казвам, че не сме полагали 

никакви грижи, но казвам че в сравнение с останалите болници, ние тук 

според мен сме длъжници. Във връзка с казаното до тук, с цел споделяне 

на отговорността за състоянието на Очна болница, отчитайки факта, че 

независимо и от казаното и направеното тя продължава да съществува, 

предлагам да добавим към текста за освобождаването на д-р Тошев: 

„Общински съвет – Варна благодари на д-р Руслан Тошев за положените 

усилия и енергия в опазване на обществения интерес, като управител на 

Очна болница – Варна.“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Григоров. Д-р Станев, след което .. Накрая ще 

подложа Вашето предложение на гласуване, след като минат всички 

изказвания. 

Заповядайте, д-р Станев. 

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. В 

исторически план доста неточности имаше от колегите, които говореха 



преди мене. Първо, СДС никога не е било без визия за общинското 

здравеопазване. Дори взетите решения при мнозинство на СДС 99 и 2000 г. 

бяха за приватизация на дейността. Така ли е, д-р Митковски? А и Любо е 

тука вече. 

Второ, няма никакво значение кой от коя партия е, но д-р Тошев 

беше член на ГЕРБ и аз си спомням на комисията как той каза, че няма да 

го изберат за шеф на болницата, защото бил от ГЕРБ. Председател на 

комисията беше проф. Клисарова. Даже си спомням и как един виден 

ръководител на ГЕРБ дойде да ме агитира да не го избираме. Но това е 

преди 10 год. Има значение днеска само едно нещо – в какво състояние е 

болницата, в какво състояние е общинското здравеопазване. И се носи 

отговорност за това. За мене и двете общински болници трябва да бъдат на 

друг модел на управление при сега съществуващото финансиране и 

дофинансиране от страна на здравната каса. Няма как с тези клинични 

пътеки, при тази организация на дейността, при тази законова и 

нормативна база, и АГ – болница, и общинска болница – те са изостанали 

много назад. Разбирате ли? Технологично те са изостанали във времето, 

затова трябват големи ресурси, за да достигнат частните клиники и да 

могат да се съревновават с тях, като изключвам тука модела на частните 

клиники, който е така наречения за мене – заобикалящ модел, объл. 

Заобикалящ по известни на нас причини при структурата на обществото. 

Но и двете болници за мен трябва да преминат към научната среда на 

организация на здравеопазването, а във Варна това е Висшия медицински 

институт. Никой варненец не се интересува от това дали болницата е 

общинска, държавна или частна, стига да бъде лекуван добре. А ролята на 

общинското здравеопазване, ако някой е забравил в тази зала, е да осигури 

лечение и на тези, които нямат осигурителни права. Даже и на тези, които 

се нуждаят от спешно здравеопазване, но не биха имали законова 

възможност. Затова въпреки, че не виждам някой да връща и в държавни, и 

в общински, и в частни болници, да връща някой пациент със спешен 



случай. Така че това е за общинските болници. И не е вярно, че 

общинският съвет на Варна няма визия. Ха, че някой е забравил колко 

обсъждания сме правили на комисии по „Здравеопазване“. Всички тия 

неща, които говоря сега са казвани. 

Второ, за доболничната помощ – ДКЦ-тата. Ми естествено. Или 

плащаме на ДКЦ-то в Аспарухово или го правим медицински център, или 

го закриваме. Въпросът е какво правим с хората там. По същият начин 

стоеше въпросът с „Чайка“. Да ви напомням ли? 

Уважаеми колеги, днеска се взима едно правилно решение. Това 

решение неизвестно за мен защо не включва и АГ-то. Ние трябва да 

вземем решение за двете общински болници и двете общински болници 

след съответните икономически и юридически анализи, да преминат под 

управление на Медицинския университет – първо има средства. Второ, там 

са всички кадри. И трето, става конкурентно способно, когато е елемент от 

цялостния – да го нарека медицински холдинг свързан с научната дейност 

на медицината във Варна. Той още не е станал тоя холдинг, но до две – три 

години ще стане. 

Затова аз ще подкрепя това решение. СДС също ще го подкрепи. С 

ясното съзнание, че ако се заровим вътре думата благодарност ще отпадне 

Гриша. Знаеш ли защо? Човекът е добър. Той е направил това, което може. 

Само че, когато си ръководител на здравно звено се изисква повечко. 

Изисква се да си сложиш главата на пангара, понякога. Има такива 

ръководители във Варна. И те са и от БСП, Соня винаги е била от БСП. Те 

са и от СДС, Людмил е от СДС. Те са и от ГЕРБ, те са и от всичките 

партии. И никога в тази зала в медицински ръководен състав не са играли 

политическите противоречия. Тъй че, ей тука е Борко Гуцанов, тука е и г-н 

председателя и други хора. Ако някой някога от нас си е позволил, значи аз 

не съм бил тука. Може да сме си говорили под сурдинка тук таме, но 

никога в медицината, нито един път, за 30-та година съм в тази зала, не 

съм видял това нещо да се случва. За докторлъка говоря. 



Г-н председател, аз се радвам, че присъствам на тази сесия. Смятам, 

че можеше да я направим преди една година, но обективната обстановка 

изисква от нас просто сега да свършим по-бързо работата. Що се отнася до 

предложението на г-н Григоров – аз не съм съгласен, но аз от тази трибуна 

казвам благодаря на всички лекари, които се занимават с общинско 

здравеопазване. И все едно съм ги наградил за 7-ми Април, празника на 

здравните работници. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, г-н Станев. Г-н Гуцанов, след това г-н Карбов, по реда 

на заявките, след това г-жа Гърдева. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н зам.-

кмет. Първо радвам се, че общинският съвет извървя един дълъг път – 

спомням си комисията преди няколко седмици по „Здравеопазване“ и 

виждам, че сега настроението в залата е по-различно. Дано така да бъде и с 

гласуването. Казвам го, защото смятам, че състоянието на Очна болница е 

такова, че друго решение освен промяна на управителя и избор на друг, 

няма какво да бъде взето. Затова и групата на БСП ще подкрепим 

промяната. Заедно с това нещо обаче възникват и много въпроси, защото 

не е необходимо единствено и само да бъде направена тази промяна. 

Първо, кои са причините да се стигне до тук? Дали общината не 

даваше достатъчно средства? Дали управлението на Очна болница в 

лицето на неговият управител, не взимаше верните решения? Дали 

вътрешно партийните противоречия в управляващата партия ГЕРБ оказаха 

своето влияние? И дали това нещо трябва да се пренася в 

здравеопазването? Защото аз съм напълно съгласен с д-р Станев, че не 

трябва да има политика в областта на здравеопазването. Мисля, че трябва 

да се дадат отговори, за да се знае какво е следващото решение. Коментира 



се след едно заседание или след две заседания, надявам се максимално 

бързо г-н председател, преминаване към университета или общината 

даваме средства за Очна болница. Защото това също е възможен вариант. 

Кое е по-доброто, за да се вземе правилното решение от страна на 

общинският съвет. Не е нормално водещата болница не във Варна, а в 

България по очни болести и то до преди 10-ина години, когато на чело 

беше д-р Драганов, не се връщам по-назад, да е в това състояние, в което 

се намира в момента. Аз мисля, че сме длъжници на здравеопазването. Не 

само заради това, че не се направи специализирана сесия, не само заради 

това, че не се коментира каква е визията. Да, даваха се средства. Няма две 

мнения по въпроса. Винаги са се давали средства и сега продължи да се 

прави това нещо. Но дали това беше достатъчно? 

Отварям още една скоба – защо здравните заведения бяха в друго 

състояние до скоро? Дали само промените, които настанаха преди две 

години, за което колегата Григоров говореше? Или има и други причини? 

А защо не се обръща внимание въобще на предприятията и дружествата 

общински? А дали няма след някоя друга сесия да коментираме тука 

фирма примерно „Градски транспорт“, която е с над 10 млн. загуби? И 

дали няма да имаме извънредно заседание и да се чудим как да спасяваме 

още една фирма? Аз мисля, че тези теми, които се избягват през 

последните три години рано или късно ще дойдат в залата. Въпросът е да 

не бъдат гасени като пожар, а предварително да бъдат вземани решения от 

страна на общинският съвет превантивни. Въпреки всичко добре е, че най-

вероятно това предложение ще бъде подкрепено, ще се спаси Очна 

болница и поздравявам лекарите и медицинските сестри, и хората, които 

работят в болницата, че отстояха на това, което се случваше през 

последните месеци. Както и председателят на комисията по 

„Здравеопазване“, който също правеше всичко възможно въпросът да бъде 

придвижен напред. Радвам се г-н председател, че се стигна до тази сесия. 

Браво и на Вашите усилия, и на кмета. Жалко, че бяха закъснели. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Гуцанов. Г-н Карбов. Тъкмо колеги щях да кажа, че 

надпартийно израснахме, но за съжаление .. Да. Г-н Карбов, заповядайте. 

Имате думата … А, реплика. Извинявам се. Г-жо Гърдева, заповядайте за 

реплика. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Аз съм подала молба за изказване, но само искам да помоля колегата 

Гуцанов и всички останали колеги от БСП, когато говорят да не 

прехвърлят върху ГЕРБ вътрешно партийните си противоречия. В ГЕРБ 

няма вътрешно партийни противоречия, за разлика от всичко което се 

случва при Вас, г-н Гуцанов. А, погледнете си Вашата кошничка, преди да 

правите подобни внушения по отношение на ГЕРБ. Много Ви моля. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Явно г-жо Гърдева, не разбирате когато по най-нормалният начин се 

мъчим да протича една сесия специализирана. Мисля, че всички са наясно 

какво исках да намекна. Не ме карайте в прав текст да говоря защо и как не 

се отпускаха средства. На път сме да вземем едно правилно решение и 

една болница да тръгне в една посока, която смятам действително, че е 

правилна. Независимо дали ще бъде към университета или ние ще дадем 

средства. Никой не прави внушения, това са реалности. Пак Ви казвам, 

моля Ви нека здравеопазването да не го правим политическа сцена. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За съжаление почнахте да го правите. Преждеговорящите колеги не 

отидоха в тази посока, за разлика от Вас. Г-н Карбов, заповядайте. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Всеки си носи отговорността, г-н председател. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Вие го казахте. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

Да. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, да. Вие го казахте. Заповядайте. 

 

Димитър КАРБОВ 

Ами да, те някои го превърнаха в политическо говорене, други се 

опитаха да позамажат действителното състояние и бих казал бъдещето, 

което очаква Очна болница. То в никакъв случай не е в интерес на 

варненци. Ще кажа защо. Да, последният мохикан хвърли оставката. 

Вероятно под натиск и мисля, че е коректно в тази зала да си говорим по-

откровено за тези неща. Защото всички добре знаете, че интересът не е в 

здравеопазването на нашите съграждани и то свързано със 

специализацията на болницата, а с един терен, който е на топ място във 

Варна, който представлява разбира се един инвестиционен интерес, тъй 

като това е един имот, който е около пет декара и върху него може да се 

проектира сигурно над 20 хил. кв. м. разгърната площ, зависи от 

подходящите показатели. Можете да си представите за каква сметка 

изразена в продажба на жилища става дума. И тъй като болниците знаете, 

че са в забранителния списък и не могат да бъдат приватизирани, трябва да 

се направи някаква трансформация и ето тук удобно отново да прехвърлим 

към медицинския университет. И какво става сега, с тоя медицински 

университет едва ли не концентрираме върху него цялото здравно 

обслужване, здравно внимание на варненци. Изхвърляме го от общината, 

ликвидираме общинското присъствие и очакваме от Медицински 

университет – Варна да продължи историята и на Очна болница, и така 



както предложи д-р Станев педи малко евентуално и АГ – болница, и тя да 

премине към Медицинския университет, и централизираме и превръщаме в 

една медицинска олигархия Медицинския университет. Не мисля, че това е 

подходящо. И мисля, че това ще доведе наистина до едно голямо 

ограбване, защото пак казвам – Очна болница ще бъде трансформирана в 

някакво си там наименование, терена ще бъде използван за други цели и 

т.н. И мисля, че е несериозно при положение, че вече две поредни години 

се хвалим с рекордно високия бюджет на Варна, тука сега да си чупим 

пръстите за някакви 2 млн., които са необходими за да се запълнят дупките 

по отношение на задълженията на Очна болница. Като казвам последния 

мохикан за д-р Тошев, наистина е така. Защото 10 год. той успя да удържи 

до този момент, в който действително явно е получил и съответния натиск. 

Още повече приемника, който може би ще изберем след малко, дойде и 

част от  вас колеги присъстваха на това заседание на здравната комисия, в 

което тя директно изказа своята визия за развитието на болницата, разбира 

се интегрирайки се с Медицински университет. Т.е. не само 

специалистите, които са в Медицинския университет да работят в 

болницата, но и цялата болница да мине към Медицинския университет. 

Така че считайте, че с това решение, което ще приемем сега, болницата 

поема курс към Медицинския университет. Някои ми дадоха примери, 

включително и проф. Групчева, че държавата била добър стопанин. Дайте 

ми пример, че аз не мога да се сетя за добро стопанисване от страна на 

държавата. Дай Боже да бъде, ама вече 30 год. наблюдаваме едно и също, 

че държавата е лош стопанин. Да, казвам го с прискърбие, защото мен ме 

боли. А защо Община Варна да не е добър стопанин? Както е добър 

стопанин по отношение на куп други неща. Само че интересите са 

различни. Така че с днешното решение ние погребваме Очна болница – 

Варна за съжаление. Благодаря ви за вниманието. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Карбов. Г-жа Гърдева, след … А, реплика на г-н 

Григоров. И на д-р Митковски. … Да, заповядайте. 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Уважаеми колеги, само ще направя няколко уточнения. Тука е тежка 

манипулацията, която прави г-н Карбов. Значи ние не коментираме 

бъдещето на Очна болница в контекста на това да дадем парцела върху 

който той е построен, а говорим за сградата. Т.е. логиката е този парцел 

или предназначението му да бъде трайно за лечебно заведение, т.е. да няма 

никакъв шанс да се строи върху него нещо различно или въобще той да си 

остане общинска собственост. Това първо. И второ, искам да кажа, че 

Медицински университет – Варна е доказал, че е добър стопанин и 

управлява лечебните заведения по един добър начин, защото след София 

може би във Варна имаме най-добрата болница, която лекува. Говоря за 

болницата „Св. Марина“. Така че нали това са едни така внушения, които 

аз лично не приемам. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Григоров. Колеги, нека не изместваме фокуса от 

темата. Чувам, ей сега отидохме да коментираме прехвърляне към 

университета, което изобщо не е тема на днешното заседание. Чувам 

мотиви, които аз лично писмено не съм виждал никъде на управителя и се 

учудвам така за това .. Нека да се съсредоточим върху предложението за 

решение. Всичко останало е въпрос на бъдещ дебат. Разбира се ще го 

проведем. Аз уважавам всички позиции по темата. И едната и другата. Но 

не днес. 

Заповядайте, д-р Митковски. 

 

 



Ивайло МИТКОВСКИ 

Г-н председател, напълно съм съгласен с това, което казахте. Аз 

просто съм учуден и ужасен от нещата, които г-н Карбов каза. До къде 

може да стигне така едно изкривяване на мисленето на хората. Да се 

събарят болници, да се правят някакви терени за блокове, може би тераси, 

асансьори и т.н. Моля Ви се г-н Карбов, до там ли стигнахме? Очна 

болница, който и да я стопанисва ще си остане Очна болница. Дали ще е 

общината, дали ще е университета, дали частно лице, не знам кой ще я 

прави, но ще си остане Очна болница. И крайно време е да се престане с 

това противопоставяне в областта на здравеопазването - кое било 

общинско, кое било държавно, кое било частно. Има здравеопазване, което 

лекува хората. Сега кой го управлява е нещо съвсем друго. Въпросът е да 

има хора, които да влагат средства в това здравеопазване, независимо дали 

са някакви структури – като държава, община, дали ще са частни 

структури, дали ще са фондове. Въпросът е да има здравеопазване, което 

си изпълнява задълженията. Какви са тези терени, какви са тези смяна на 

предназначение и т.н. Аз се чудя до къде стигнахме. Явно за тези няколко 

години може би напоследък, откакто някои хора са в управлението до там 

са изкривили съзнанието им, че всичко го обръщат на … Да. Ти го каза. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Г-н Карбов. Заповядайте, разбира се. .. Това ще е дуплика. 

 

Димитър КАРБОВ 

Ами да, аз не съм доктор. Аз съм пациент и говоря като пациент, и 

като иначе казано общественик във Варна, в качеството на общински 

съветник в Община Варна. И това, което го говоря не са глупости, 

уважаеми д-р Митковски и г-н Григоров. Това е реалността и това е 

бъдещето. Аз не съм Ванга, нито съм гадател, но помнете ми думата. След 

някой друга година ще си говорим отново, когато се срещнем. 



По отношение на Медицинския университет, моля ви се не ми 

давайте примери с тая прословута Терапия, която била супер болница с 

хипер доктори и не знам си какво. Защото там първите два етажа са 

направени така да изглеждат добре, всичко останало е под всякаква 

критика. Да не говоря, че аз като пациент и като човек, който има приемна 

и се среща с граждани, и с хора които действително са препатили – да ви 

кажа, че напоследък случите, в които двама човека се водят на едно 

болнично легло са масова практика. Това ли е един добър пример за 

управление на медицинската част на, така на Медицинския университет – 

имам предвид с болничното заведение. Това ли е примера, по който ние 

трябва да се водим и едва ли не да се предаваме, както казах преди малко – 

без бой. Без да направим необходимите усилия за това да вложим средства, 

сили, внимание най-вече спрямо това, което Варна притежава. И тука май 

влязохте в един отбор – не знам. Уж СДС, ама гледам че започнахте така 

да гравитирате около БСП. И то не за друго, защото всички знаем БСП 

кого припознават и най-вероятно на изборите на есен може би ректора на 

медицинския университет ще го видим като кандидат за кмет. И най-

вероятно вие ще бъдете в отбора на, неговия отбор. И това може би се видя 

днеска достатъчно ясно. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, г-н Карбов. Колеги, отново призовавам – аз не си 

позволих да прекъсна. Отново призовавам – нека да се изказваме по темата 

единствено и само. Г-жо Гърдева заповядайте, че чакате от 20 мин. След 

това г-н Атанасов. И моля по темата. Моля по темата наистина. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Ами след като всички колеги до сега си позволиха да говорят 

каквото им дойде .. Аз ще се придържам към темата, но преди това ще си 

позволя да кажа колеги, че ето така се раждат фалшивите новини. Искам да 



ви кажа, че от изказването на преждеговорищия, в момента ще се напълнят 

всички форуми с това как ще бъде приватизирана Очна болница и как 

Очна болница ще се строи на нея жилища. Не е вярно, за тези, които 

смятат да го пишат по форумите. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля по темата. Отново. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

По темата. Не съм съгласна с някои от констатациите, че Община 

Варна и Общински съвет – Варна не обръщат внимание на 

здравеопазването и са лоши стопани. Вие виждате през последните години 

колко много средства бяха налети в техника, в помощ и на ДКЦ-тата, и на 

болниците, и … По същество говоря, колега. Не съм Ви прекъсвала, докато 

говорихте. …… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

….. Принуждавате ме да се намесвам. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

…. Нека да се държим възпитано един към друг. .. Честно казано 

визията, която има Общински съвет по отношение на здравеопазването 

най-добре си личи от всички общински програми, които са направени с цел 

превенция. Защото общината има ангажимент, както към лечение на най-

бедните си граждани, което преди малко констатираха някои от колегите, 

така най-вече към превенция и в това отношение общинските програми са 

едни от най-добрите в цяла България. За превенция и на детското 

здравеопазване, и на здравето на възрастните. 

По отношение на Очна болница аз смятам, че и въпросът със 

средствата, които сме налели малко не са малко, като техника и като 



помощи, защото за последните две години сме дали около 200 хил. лв. 

Имаме вина, че не обърнахме по-рано внимание на случващото се там, но 

като добри стопани взимаме мерки на време. Това е моето лично мнение. 

Не е тука мястото, не е тука времето да си говорим за това какво ще 

предприемаме от тук нататък. Затова ще има специални дебати в 

комисията по „Здравеопазване“. Не е тука мястото и времето по време на 

тази сесия да говорим за другите общински предприятия и други 

дружества, защото съвсем скоро ще направим анализ на тяхното 

състояние, като гледаме отчетите им. Така че дайте колеги да вземем 

решение по същество и да не превръщаме сесията в политическа 

говорилня.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-жа Гърдева. Г-н Атанасов, след това процедура от д-р 

Станев. Аз без да искам я заличих, но сега ще .. Направете пак само 

заявката за процедура, че без да искам заличих. 

 

Христо АТАНАСОВ      

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Всъщност изместихме 

дебата и го превърнахме отчасти в някакъв политически дебат, отчасти в 

някакъв личностен дебат – кой какъв е, какво е направил във времето, 

върнахме се десетилетия назад, за да казваме какви назначения. Тука 

имаме две точки, които трябва да гласуваме. Ако някой има нещо по тези 

точки, нека да го каже. Аз не чух някой да говори по точките. Влязохме в 

едни безсмислени обяснения, в тълкуване на понятия – кой, какво, как, 

някакви бъдещи планове, ама какво. Партийни чак пристрастия отидохме 

нататък. Имаме две точки. Най-вероятно след това ще има в комисиите 

обсъждане и на стратегии, гледане на отчети. Там са местата, на които 

трябва да се говори. И вече, ако има различие в комисиите, то това е 

мястото на сесия. Който не е бил съгласен с тезата, която е била застъпена 



от другите и не е било прието неговото мнение, да изрази тука своето 

становище. По тази причина предлагам да прекратим дебатите – 

процедурно предложение, и да гласуваме така предложените две точки. 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Значи имате съвпадение в мисленето с д-р Станев, който също беше 

направил процедура за прекратяване на разискванията. И аз тъй като не 

виждам други заявки за изказвания даже няма да я подлагам на гласуване. 

Подлагам директно гласуването, на гласуване първо предложението 

на г-н Григоров да се добави към текста – то ще го има записано в 

протокола, благодарности към д-р Тошев … Извинявам се, не запомних 

формулировката, тъй като мина доста време от предложението. Просто не 

я запомних. Ще помоля отново да … 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Надявам се, че сте чули мотивите ми – Общински съвет – Варна 

благодари на д-р Руслан Тошев за положените усилия и енергия в 

опазването на обществения интерес, като управител на Очна болница 

Варна. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е с декларативен характер – да. Изкажете се, да, заповядайте. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Григоров, просто това не 

може да присъства в самото решение. Това може да има отделна 

декларация – ок, съгласен съм с Вашето предложение. Но това няма място 

в решението. Само това ми е корекцията. Защото не може по така 

прочетеното решение, в тея мотиви, да изразяваме благодарност. Има си 



правна норма, в която можем да му благодарим. Може да има декларация – 

ок. Но в решението не може да имаме подобно нещо. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Атанасов. Аз между другото чисто юридически 

споделям тезата на …    

 

Григор ГРИГОРОВ 

Добре. Допълнете го като две в същото решение, след решението 

добавете го като точка. ….. Моля? 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

….. /н.р./ да нямаме биполярно разстройство? …. /н.р./ 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Защо бе? … Аз така смятам. Ние го освобождаваме по негово 

желание, а не по наше желание. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Малко тоя дебат се превръща в унизителен спрямо лицето, чиято 

оставка гласуваме. Колеги извинявам се, ама така звучим отстрани в 

момента. … Дали да благодарим, дали .. Подхвърляния. Това е гавра. 

Минаваме границите. Наистина колеги. 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Григоров така, както го 

формулира в последния му вариант на микрофон, защото съм длъжен да го 

подложа на гласуване. Режим на гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 5; против – 9; въздържали се – 20; 

отсъстващи – 17, предложението не се приема.* 

 



Подлагам на гласуване изчетеното от мен предложение … 

Г-н Златев? За протокола „за“. Това е задължително да се отбележи. 

Г-н Григоров? 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Аз ще гласувам „против“, за да мога … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Отрицателен вот ли? 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Да. Да обясня отрицателен вот …. /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Добре. Г-н Григоров „против“. 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Уважаеми колеги, ето това, което каза преди малко г-н Гуцанов стана 

видно от гласуването. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама Вие станахте адвокат ли на г-н Гуцанов? ……. /н.р./ 

 

Григор ГРИГОРОВ 

Не, не, не. Стана видно от гласуването, че всъщност точно …. /н.р./ 

се е докарала до това, защото вие имате някакви вътрешно партийни 

конфликти. Ето вие гласувахте … Аз предложих да му благодарим на 

вашия партиен член и ръководител на организацията в „Одесос“, вие се 

въздържате, не искате. Нали това доказва тезата на г-н Гуцанов. И нищо 

друго. Благодаря ви. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Гуцанов, имате да черпите. Добър адвокат. 

 

Борислав ГУЦАНОВ 

……………… /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Явно. Явно. … Така. Г-н Карбов, прозрението Ви е … В режим … 

„Въздържал се“ – Христо Боев. 

Режим на гласуване по предложението по същество. 

 

Янко СТАНЕВ 

……………. /н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Режим на гласуване, колеги. Относно предложението, което 

прочетох в началото за освобождаване от длъжност на управителя на Очна 

болница. 

Разбира се, че е по взаимно съгласие. Прочетено е, нали. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1559-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка 

с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за 

лечебните заведения и по искане с рег. № ОС19000230ВН/04.04.2019 г. на  

д-р Руслан Здравков Тошев, Общински съвет – Варна освобождава 

управителя на „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение – Варна“ ЕООД, ЕИК 000091879 – д-р Руслан Здравков Тошев. 

 



Резултати от гласуването: за – 31; против – 2; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 

 

Мартин  Андонов, Калина Пеева, за протокола „за“. Красен Иванов 

за протокола „за“. 

Светлан Златев – „въздържал се“. Защото няма благодарност, нали? 

Г-н Григоров – „за“. Мартин Байчев за протокола „за“. Антоан Влаев 

за протокола „за“. Димитър Колев за протокола „за“. Христо Боев за 

протокола „за“.        

 

Колеги, преминаваме към следващата чат от точка първа, а именно: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 

от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира – ще дам 

възможност за предложения – за изпълняващ длъжността управител на 

лечебно заведение „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение – Варна“ ЕООД, ЕИК 000091879, 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. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения. 

                  

Имате думата колеги, за предложения. Д-р Маринова, заповядайте. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Моето предложение за изпълняващ длъжността до провеждане на 

конкурс за управител на Очна болница е проф. Христина Групчева. Проф. 

Христина Групчева е завършила Медицинския университет – Варна през 

1992 г. А от 1996 г. е специалист по очни болести. Има трудов стаж като 



специалист офталмолог в България и по-конкретно – СБОБАЛ – Варна, 

над 20 год. Притежава квалификация по здравен мениджмънт в 

Икономически университет – Варна, 2003 г. защитен. А през 2011 г. 

завършва магистратура по здравен мениджмънт в Медицинския 

университет – Варна. Изпълнявала е много ръководни длъжности в 

лечебното заведение за болнична помощ по офталмология, завеждащ 

отделени 97 - 2000 г. Заместник – управител в различни ресори от 2002 г., 

и продължава. И към момента е заместник – управител по медицинската 

дейност. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, д-р Маринова. И за усилията, въпреки гласа Ви, които 

положихте. 

Мнения и съображения, колеги? Доц. Цветкова? 

Ако няма мнения и съображения – режим на гласуване. 

 

1560-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка 

с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира д-р 

Христина Николова Групчева за изпълняващ длъжността управител на 

лечебно заведение „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение – Варна“ ЕООД, ЕИК 000091879, 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. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения. 

 

Резултати от гласуването: за – 24; против – 2; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 19, предложението се приема.* 

 



Само първо, които не са успели да гласуват. 

Г-н Златев за протокола „за“. Калина Пеева за протокола „за“. Красен 

Иванов за протокола „за“. Димитър Колев за протокола „за“. Мартин 

Андонов за протокола „за“. Антоан Влаев за протокола „за“. Христо Боев 

за протокола „за“. Григор Григоров за протокола „за“. Любомир Роев за 

протокола „за“. 

Ще бъде обявена точната бройка след заседанието, като се изслуша 

записа. 

Д-р Митковски и доц. Цветкова не участват в гласуването. 

 

Колеги, преминаваме към точката, която беше допълнително 

включена в дневния ред по предложение на колегата Атанасов. 

  



ІI. 

 

По точка втора от дневния ред: 

ОТНОСНО: Освобождаване на контрольора на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД. 

 

   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

    

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще си позволя за изчета проекта за решение: 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1561-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 144, ал. 3 от Търговския 

закон във връзка с чл. 62, ал. 7, чл. 64, ал. 1, т. 7 от Закона за лечебните 

заведения и чл. 17, ал. 2, буква „а“ и буква “в“ от Договор за възлагане на 

контрол в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с 

общинско имущество сключен между страните, Общински съвет – Варна 

освобождава контрольора на „Специализирана болница по очни болести 

за активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879 – Николай 

Желязков Недялков. 

 

Чухте мотивите на колегата. Имате думата за мнения и съображения. 

Не виждам, режим на гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 30; против – 2; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 18, предложението се приема.* 

 



За протокола Данаил Папазов - „за“, Красен Иванов - „за“, Антоан 

Влаев – „за“, Христо Боев – „за“, Светлан Златев – „за“, Григор Григоров – 

„против“. „За“ ли? А, добре. Димитър Колев за протокола „за“. Калина 

Пеева – „за“. Мартин Андонов – „за“. Плюс още 30 „за“. 

Поради изчерпване на дневния ред колеги, обявявам Тридесет и 

осмото заседание за закрито. 

* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 

списъците са неразделна част от настоящия протокол. 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 

 

 

 

              ___ _____________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  

 

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/    

             
 

                          СЪГЛАСУВАЛ 

 

 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


