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ПРОТОКОЛ 

 

№ 6 

 

Днес 23.09.2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Собственост и стопанство“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Бранимир Балачев 

Красен Иванов 

Марица Гърдева  

Мартин Андонов 

Милена Димова  

Николай Костадинов 

Рюян Ризов 

Светлан Златев 

Станислав Иванов 

Христо Атанасов 

 

Отсъстваха: Ахмед Ахмед, Велин Стоянов, Иван Иванов, Людмила 

Колева-Маринова, Мария Ангелова – Дойчева, Стефан Станев. 

 

Присъстваха още: д-р Янислава Илиева – зам. управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, ,  д-р Соня 

Георгиева Цекова –управител на „Диагностично – консултативен 

център 4 – Варна“ ЕООД, д-р Иван Иванов Иванов -управител на 

„Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” –

Варна” ЕООД, д-р Людмил Стефанов Цветков –управител на 

„Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –

Аспарухово – Варна” ЕООД, д-р Ивелина Стойкова Василева –управител 

на „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, д-р 

Галинка Иванова Павлова –управител на „Диагностично – 

консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД, д-р Румен 

Илиев Димов - управител на „Диагностично – консултативен център 

„Чайка””, доц. д-р Христо Ганчев Георгиев –управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, проф. д-р Емил Георгиев 

Ковачев, д.м.н. –управител на „Специализирана болница по акушерство 

и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 

Варна” ЕООД, д-р Христо Вълев Кьосев–управител на „Медицински 

център за рехабилитация и спортна медицина 1 –Варна” ЕООД, д-р 
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Славка Стефанова Даковска –управител на „Дентален център І Варна” 

ЕООД, г-жа Иванка Савова – главен счетоводител на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД, адв. 

Росица Николова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна. 

 

Юлияна БОЕВА 

Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам днешното 

заседание на ПК „Собственост и стопанство“.  

 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи 

и разходи за 2019  г., освобождаване от отговорност на управители, 

членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г., и избиране на 

одитори за 2020 г. на: 

1.1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО 

АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД. 

1.2. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 

СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД.  

1.3. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 

“СВЕТА КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД. 

1.4. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ 

ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД.  

1.5. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – 

ВАРНА” ЕООД. 

1.6. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - 

ВАРНА” ЕООД.  

1.7. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V 

ВАРНА – СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД.  

1.8. “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

“ЧАЙКА”“ ЕООД. 

1.9. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

СПОРТНА МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА“ ЕООД. 

1.10. „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА” ЕООД.  

1.11. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 

ВАРНА“ ЕООД. 
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1.12.  „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ВАРНА” ЕООД. 

2. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за -10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО 

АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД. 

1. Писмо от проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 

„Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” ЕООД с рег. № ОС20000164ВН-

001ВН/17.06.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2019 г., доклад на независим одитор към ГФО за 

2019 г., годишен доклад за дейността и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на д-р Янислава Илиева – зам. - управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 

д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” ЕООД. 

Д-р Янислава Илиева представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Аз имам два въпроса. Да разбираме ли, че тази финансова 

загуба от четиристотин петдесет и четири хиляди лева се дължи основно 

на забавените плащания от Национална здравноосигурителна каса? 

 

Янислава ИЛИЕВА 

До голяма степен, да.  

 

Юлияна БОЕВА 

И те са преодолени през тази година?  

 

Янислава ИЛИЕВА 
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Да. Още на шестмесечието. 

 

Юлияна БОЕВА 

Второ. За клиничната лаборатория малко повече. Дали сега обслужва 

Вашата лаборатория тези изследвания за ковид? 

 

Янислава ИЛИЕВА 

Нашата лаборатория не работи с ковид изследвания, тъй като 

контингентът от болни е различен. Нямаме разкрити ковид отделения, но 

имаме договор с други лаборатории при необходимост за извършване на 

подобен ред изследвания.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 

на онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 

ЕООД, ЕИК 000090154, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Радева – регистриран 

одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана 

болница за активно лечение на онкологични заболявания д–р Марко 

Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 
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разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.2. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 

СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД.  

1. Писмо от проф. д-р Емил Ковачев д.м.н. – Управител на 

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Д. Стаматов - Варна” ЕООД с рег. № ОС20000151ВН-

001ВН/14.04.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., годишен анализ за 

дейността на дружеството за 2019 г., доклад на независим одитор към ГФО 

за 2019 г., доклад на контрольора за 2019 г., предложение за одитор за 2020 

г. 

Колеги, давам думата на проф. д-р Емил Ковачев д.м.н. – Управител 

на Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Д. Стаматов - Варна” ЕООД. 

Проф. д-р Емил Ковачев д.м.н. представи на присъстващите доклада 

на дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Колеги, мнения и съображения?  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Аз знам, че при Вас попадат голям и брой неосигурени лица, защото 

няма как да ги върнете. Не може да ги оставите да родят на тротоара. 

Повишил ли се е броят на неосигурените лица, които са минали през 

болницата спрямо предходната година?  

 

Емил КОВАЧЕВ 

Да, действително това е нерешен проблем не само за нашата 

болница, а и за други лечебни заведения. При нас има спешна помощ. Има 

двадесет и четири часова специализирана акушеро-гинекологична помощ. 

В крайна сметка при спешна патология здравно-осигурителния статус 

остава на заден план. Знаете по Закона за здравето и други закони ние сме 

длъжни  да окажем такава помощ. Често се случва, даже днес имаше такъв 

случай на избягали родилки и други подобни пациенти, които в крайна 

сметка това се случва и остава в тежест на лечебното заведение. 

Минимизирали сме ги до минимум такива случаи. Има съответния 

ценоразпис на лечебното заведение, но все пак това е проблем за цяла 

България. За родилките специално ражданията се заплащат от 

Министерството на труда и социалната политика. Тоест тук не играе 

здравно-осигурителния статус, но за останалата АГ-патология, играе – да. 
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Общо взето процентът леко се е завишил на здравно неосигурените 

пациенти. Това е факт.  

 

Юлияна БОЕВА 

Все пак има за една част от неосигурените пациенти възстановени 

разходи от Министерството на труда и социалната политика? 

 

Емил КОВАЧЕВ 

Само за ражданията. За гинекологичната патология и за 

специализираната патология на бременността не се поема от 

Министерството на труда и социалната политика. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 

Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 

144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 

Варна” ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, д.м.н. за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –

регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2020 г. 
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Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.3. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 

“СВЕТА КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД. 
1. Писмо от д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично - 

консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД с рег. № 

ОС20000155ВН-001ВН/13.04.2019 г. относно заверен ГФО за 2019 г., 

доклад на независим одитор към ГФО за 2019 г. и предложение за одитор 

за 2020 г. 

Колеги, давам думата на д-р Иван Иванов Иванов - управител на 

„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” 

ЕООД. 

Д-р Иван Иванов Иванов представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Всеобщо е положението на нарастване заплатите и 

осигуровките на всички лечебни заведения. Колеги, мнения и 

съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 1 

„Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично – 

консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 
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1.3.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 

ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване 

на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 1 

„Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.4. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ 

ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД.  

1. Писмо от д-р Людмил Цветков – управител на „Диагностично - 

консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД с 

рег. № ОС20000153ВН-001ВН/15.04.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 

г., приложение към ГФО за 2019 г., анализ на дейността и финансовите 

резултати за 2019 г.,анализ на медицинската дейност за 2019 г., доклад на 

независим одитор към ГФО за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на д-р Людмил Цветков – управител на 

„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – 

Варна” ЕООД. 

Д-р Людмил Цветков представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря, д-р Цветков. Разбираме, че заемът е вече приключил. 

Рентгеновата тръба и апаратът вече функционират. Тази година 

предполагаме, че няма да има в това отношение проблем.  

 

Людмил ЦВЕТКОВ 

Имаме хубав ръст. Привлякох изключително млад и способен 

рентгенолог, който предложи реформи, с които ще осигуряваме вече 

дванадесет часа рентгеново обслужване, съвсем нови допълнителни 

системи и се надяваме да вдигнем приходите значително с него, а и да сме 

по-привлекателни, тъй като когато не работи образната диагностика – 
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ортопед, хирург, педиатри се оттичат болните и после много трудно се 

връщат. 

 

Юлияна БОЕВА 

Остава да мислим за здравния пункт на кв. Галата.  

 

Людмил ЦВЕТКОВ 

Има решение на ПК „Здравеопазване“. Аз внесох още м. Януари, 

преди ковид кризата всичко в ПК „Здравеопазване“, включително и 

перспективите за кв. Галата, и заедно с кметът на р-н „Аспарухово“ 

миналия месец внесохме предложение до кмета на Община Варна за 

цялостно решение на въпроса за кв. Галата. Вече следващата година с 

проектиране на евентуален нов строеж, тъй като там освен, че е много зле, 

теренът е голям, общински, може да се застрои отново. Населението се 

увеличава и с едноетажна сграда можем да решим всички проблеми на кв. 

Галата и съответните местности.  

 

Юлияна БОЕВА 

Заповядайте, г-н Ризов.  

 

Рюян РИЗОВ  

Г-н Цветков, за една от причини за загубите се посочва 

повишаването на осигурителния праг. При Вас колко души се осигуряват 

на минималния осигурителен праг и каква е разликата. Имате ли представа 

от това завишение, каква е разликата в загубата?  

 

Людмил ЦВЕТКОВ 

Като цяло имаме с тридесет и три хиляди лева повече за 

възнаграждения. Когато се вдигне минималната работна заплата, а много 

голяма част от персонала е на такава заплата, включително и от 

изпълнителите лекари, тъй като те имат допълнително договор за процент 

от изпълнението и за това са на по-ниска основна заплата. Но тъй като по-

голямата част от хората са с много голям трудов стаж, от там нарастват 

разходите много сериозно. Когато вдигнете минималната работна заплата, 

има определени длъжности, които не могат да продължат да бъдат на 

близка до минималната. Така че се получава да кажем между десет и 

двадесет процента увеличение общо ако се сметне, тъй като много хора са 

с много стаж. Имам пенсионери със страхотен стаж и то там му се вдигат 

разходите за осигуровки, но като цяло тази тенденция я приемаме за 

увеличение на минималната работна заплата.  

 

Юлияна БОЕВА 

Тя е всеобща тенденция. 
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Людмил ЦВЕТКОВ 

Виждате, че инфлацията също върви, не само у нас. Общо като цяло. 

Просто районът е малко по-особен. По последните преброявания между 

двадесет и седем и двадесет и осем хиляди. Една много голяма част са 

неосигурени. Една много голяма част са с рисково поведение и една част 

изобщо не ползват услугите на ДКЦ, а ходят някъде в града. Освен това 

има и конкурентен център, който си има своите пациенти и ги привлича.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център Свети 

Иван Рилски –Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на 

„Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –

Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 

ООД, за извършване на одиторски контрол на „Диагностично – 

консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” 

ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 
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1.5. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – 

ВАРНА” ЕООД. 

1. Писма от д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на 

„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД с рег. № 

ОС20000230ВН/10.04.2020 г., рег. № ОС20000166ВН-002ВН/10.04.2020 г., 

рег. № ОС20000166ВН-001ВН/10.04.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 

г., баланс и отчет на приходите и разходите за 2019 г., анализ на 

постигнатите финансови резултати, приходи и разходи, вземания и 

задължения за 2019 г., годишен доклад за дейността за 2019 г., доклад на 

независим одитор към ГФО за 2019 г., предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на д-р Ивелина Стойкова Василева - управител 

на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 

Д-р Ивелина Василева представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Аз лично отчитам обстоятелството, че отново приятно 

впечатление прави, че влагате доста средства за закупуване на нова 

апаратура. Това е при Вас постоянна тенденция. 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 3 – 

Варна“ ЕООД, ЕИК 813154554, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 

„Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за периода 

от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 

144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 3 – 

Варна“ ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 

01.01.2019 г. до 27.06.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
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ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 

на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 3 – 

Варна“ ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.6.  „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - 

ВАРНА” ЕООД.  

1. Писма от д-р Соня Георгиева Цекова - управител на 

„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД с рег. № 

ОС20000167ВН-001ВН/09.04.2020 г. и рег. № ОС20000225ВН/09.04.2020 

г., относно заверен ГФО за 2019 г., анализ на организационно 

структурното и финансово-икономическото състояние за 2019 г., доклад на 

независим одитор към ГФО за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

2. Писмо от проф. д-р Светослав Калчев Калевски – контрольор на 

„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД с рег. № 

ОС20000226ВН/09.04.2020 г. относно отчет за дейността на Диагностично 

- консултативен център 4 - Варна” ЕООД за 2019 г. 

Колеги, давам думата на д-р Соня Георгиева Цекова - управител на 

„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД. 

Д-р Соня Георгиева Цекова представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря д-р Цекова. Както винаги Вие сте от отличниците, така да 

се каже. Работите и по Общинските програми, поддържате наистина 

всички специалности.  

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 4 – 

Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984, за 2019 г. 



13 
 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично 

– консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 

144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 4 – 

Варна“ ЕООД проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н., за периода 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 

ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 

на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 4 – 

Варна“ ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.7. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V 

ВАРНА – СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД. 

1. Писма от д-р Галинка Иванова Павлова - управител на 

„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина” ЕООД 

с рег. № ОС20000218ВН/03.04.2020 г. и рег. № ОС20000218ВН-

001ВН/21.05.2020 г., относно заверен ГФО за 2019 г., баланс и отчет на 

приходите и разходите за 2019 г., доклад на дейността за 2019 г., доклад на 

независим одитор към ГФО за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата над-р Галинка Иванова Павлова - управител на 

„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина” ЕООД. 

Д-р Галинка Павлова представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 
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Юлияна БОЕВА 

Г-жо Павлова, действително въпросът с асансьора е належащ. 

Транспортната достъпност също е проблем при Вас. Положителна 

тенденция при Вас е осъществяването на много профилактични прегледи. 

Заповядайте, г-н Атанасов.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, няколко пъти вече става въпрос за 

програмата за „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници“. Програмата се развива малко по-бавничко отколкото всички 

желаем, но сега се надявам ДКЦ „Чайка“ да кажат, тъй като те може би ще 

бъдат първите, които реално ще усетят програмата. Надявам се и 

останалите впоследствие да усетите промените със завършването на тази 

програма, защото тя е свързана все пак с одобрение и с изисквания от 

фонда, и с решения, които Общински съвет – Варна трябва да вземе. 

Надявам се ДКЦ „Чайка“ сега да кажат и да имат някакво предложение, 

което на тази сесия да бъде гласувано от Общински съвет, и да бъде 

първото такова лечебно заведение, което да започне. Останалите ще ги 

последват. Така че нищо не е забравено. За съжаление, когато има 

финанси, и когато са свързани с контрол, и с финансови резултати, които 

фондът гледа и има затруднения. Все пак Общината трябва да застане като 

гарант за тези финанси. Затова нещата малко се забавят, но пак казвам 

надявам се ДКЦ „Чайка“ да кажат и при тях как се развиват нещата, и се 

надявам сега на тази сесия да вземем решение поне за това ДКЦ, за да 

тръгне и оттам нататък останалите ДКЦ-та да се включат. Благодаря. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център V Варна 

- Света Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, за 2019 г. 

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

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

с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на 

„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 

ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
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закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Станиславов –

регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 

„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 

ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.8. “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

“ЧАЙКА”“ ЕООД. 
1. Писмо от д-р Румен Димов - управител на „Диагностично - 

консултативен център “Чайка”” ЕООД с рег. № ОС20000159ВН-

001ВН/30.06.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., годишен доклад за 

дейността на дружеството за 2019 г., доклад на независим одитор към ГФО 

за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на д-р Румен Димов - управител на 

„Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД. 

Д-р Румен Димов представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Румен ДИМОВ 

За програмата, за която стана въпрос, аз също очаквам тя да 

стартира. От наша страна има готовност. Всичко, което се изискваше като 

документация ние сме го предоставили. Очакваме решението на Общински 

съвет.  

 

Юлияна БОЕВА 

Традиционно Вие работите по профилактични програми. Намалихте 

драстично задълженията от момента, в който поехте дружеството. Сега 

имате кредит, който бързо редуцирате. 

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
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доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 

„Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Румен Илиев Димов - управител на „Диагностично – 

консултативен център „Чайка”” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 

144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 

„Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 

ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 

на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 

„Чайка”” ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.9. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

СПОРТНА МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА“ ЕООД. 

1. Писмо от д-р Христо Кьосев – управител на „Медицински център 

за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД с рег. № 

ОС20000233ВН/13.04.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., годишен 

доклад за 2019 г., доклад на независим одитор към ГФО за 2019 г. и 

предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на д-р Христо Кьосев – управител на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” 

ЕООД. 
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Д-р Христо Кьосев представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря, д-р Кьосев. Наистина е впечатляващо това, че сте 

обслужили 723 спортни събития, както и програмите за борба с 

наднорменото тегло при децата, гръбначни изкривявания, хипотерапия и 

т.н., по които работите.  

 

Христо КЬОСЕВ 

Беше обещано от Община Варна горе една конна база, където така 

или иначе се спечели едно дело за собствеността, сградата да се събори и 

там да се оформи един манеж, който да бъде само за такива деца.  

 

Христо КЬОСЕВ 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински 

център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –

регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 

Варна” ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 
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Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.10. „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА” ЕООД.  

1. Писма от д-р Стела Даковска – управител на „Дентален център I-

Варна” ЕООД с рег № ОС20000550ВН/15.09.2020 г., рег. № 

ОС20000557ВН/17.09.2020 г., относно одиторски доклад за 2019 г., ГФО за 

2019 г. , заверен от независим одитор, годишен доклад за дейността за 2019 

г. и предложение за одитор за 2020 г. 

2. Докладна записка от Николай Петков – контрольор на „Дентален 

център I-Варна” ЕООД с рег № ОС20000542ВН/08.09.2020 г. относно отчет 

за дейността на „Дентален център I-Варна” ЕООД за 2019 г. 

Колеги, давам думата на д-р Стела Даковска – управител на Дентален 

център I-Варна” ЕООД. 

Д-р Стела Даковска представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Действително развивате усилена социална дейност, както и 

специфична дейност, която не се извършва другаде. Заповядайте, г-н 

Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Бих искал да попитам имате ли двадесет и четири часова медицинска 

помощ? 

 

Стела ДАКОВСКА 

Поддържаме спешна помощ, но не двадесет и четири часа.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 

000090186, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
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от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален 

център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 

144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД – 

Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев, 

управител на „Приморска одиторска компания“ ООД, за извършване на 

одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.11. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 

ВАРНА“ ЕООД. 

1. Писмо от доц. д-р Христо Ганчев Георгиев –управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна” ЕООД с рег. № ОС20000165ВН-001ВН/23.06.2020 г. 

относно заверен ГФО за 2019 г., баланс и отчет за приходите и разходите 

за 2019 г., годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г., доклад 

на независим одитор към ГФО за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 

г. 

Колеги, давам думата на доц. д-р Христо Ганчев - управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна” ЕООД. 

Д-р Христо Ганчев представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 
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1.11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 

по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 

000090147, за 2019 г. 

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

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

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. 

до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 

144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 

отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно 

лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р 

Стефан Николов Стефанов за периода от 01.01.2019 г. до 24.04.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –

регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -4; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Има поискана процедура по прегласуване. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -4; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 
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разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.11. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА“  ЕООД 

1. Писмо от Коста Базитов – зам. – кмет на Община Варна с рег. № 

ФБ20000032ВН-007ВН/18.09.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., 

баланс и отчет за приходите и разходите за 2019 г., годишен доклад за 

дейността на дружеството за 2019 г., доклад на независим одитор към ГФО 

за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

 

Юлияна БОЕВА 

Явява се да докладва г-жа Иванка Савова – главен счетоводител на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 

Варна” ЕООД. 
Поради липса на кворум последната точка от дневния ред ще бъде 

отложена за утре. 

 

Поради липса на кворум, заседанието беше закрито от председателя 

на комисията.  

 

Край на заседанието:11.45 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                               ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“: 

 

 

________/П/_________                                         ________/П/_________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                 /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 

 


