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ПРОТОКОЛ 
 

№ 15 
 

Днес 13.09.2021 г. от 10.05 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание на 
ПК „Собственост и стопанство“. 

 
На заседанието присъстваха: 
 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед 
Велин Стоянов 
Иван Иванов 
Красен Иванов  
Людмила Колева – Маринова  
Марица Гърдева  
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Николай Малев 
Рюян Ризов 
Станислав Иванов  
Стефан Станев 

 Христо Атанасов 
 
Отсъстваха: Бранимир Балачев, Мария Ангелова – Дойчева, Николай 

Почеканов и Светлан Златев. 
 
Присъстваха още: Пейчо Пейчев – зам. кмет на Община Варна, адв. Росица 

Николова – адвокат довереник към Общински съвет – Варна,  проф. д-р Георги 
Кобаков – управител на „СБАЛОЗ д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, 
проф. д-р Емил Ковачев – управител на „СБАГАЛ проф. д-р Димитър Стаматов 
– Варна” ЕООД, д-р Иван Иванов – управител на „ДКЦ 1 „Света Клементина” – 
Варна” ЕООД, д-р Людмил Цветков – управител на „ДКЦ Свети Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна” ЕООД, д-р Ивелина Василева – управител на 
„Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, д-р Соня Цекова – 
управител на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, доц. д-р 
Галинка Павлова – управител на „Диагностично – консултативен център V 
Варна - Света Екатерина“ ЕООД, д-р Румен 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, д-р Христо Кьосев – 
управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
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Варна” ЕООД и д-р Славка Даковска – управител на „Дентален център І Варна” 
ЕООД. 

 
 
Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева.  
 
 
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 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на 
съвети на директори и контрольори за 2020 г., и избиране на одитори за 2021 г. 
на: 

1.1. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД с рег. № 
ОС21000355ВН-001ВН/09.08.2021 г. 

1.2. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД с рег. № 
РД21009100ВН/29.04.2021 г. 

1.3. „Диагностично - консултативен център 1 “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД с рег. № ОС21000263ВН/26.05.2021 г. 

1.4. „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна” ЕООД с рег. № ОС21000324ВН/05.07.2021 г. 

1.5. „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД с рег. № 
ОС21000190ВН/15.04.2021 г.; рег. № ОС21000189ВН/15.04.2021 г. и с рег. № 
ОС21000191ВН/15.04.2021 г. 

1.6. „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД с рег. № 
ОС21000353ВН-001ВН/02.08.2021 г.; рег. № ОС21000382ВН/02.08.2021 г. и с 
рег.  № ОС21000381ВН/02.08.2021 г. 

1.7. „Диагностично - консултативен център V Варна – Света 
Екатерина” ЕООД  с рег. № ОС21000254ВН/14.05.2021 г. и с рег. № 
ОС21000255ВН/14.05.2021 г. 

1.8. “Диагностично - консултативен център Чайка“ ЕООД с рег. № 
ОС21000319ВН/ 02.07.2021 г. 

1.9. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - 1 
Варна“ ЕООД с рег. № ОС21000356ВН-001ВН/05.08.2021 г.;  

1.10. „Дентален център I Варна” ЕООД с рег. № 
З21000533ВН/22.07.2021 г. и с рег. № ОС21000412ВН/18.08.2021 г.   
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1.11. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД с рег. № ОС21000357ВН-
001ВН/17.08.2021 г. и с рег. № ОС21000289ВН/14.06.2021 г. 

2. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

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

разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на 
съвети на директори и контрольори за 2020 г., и избиране на одитори за 2021 г. 
на: 

1.1. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД.  

 
След изслушване на доклад от проф. д-р Георги Кобаков за Годишния 

финансов отчет на лечебното заведение, председателят на комисията 
предложи следният проект за решение: 

 
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 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
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Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
1.2. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 
 
След изслушване на доклад от проф. д-р Емил Ковачев за Годишния 

финансов отчет на лечебното заведение, председателят на комисията 
предложи следният проект за решение: 

 
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 
2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 дава съгласие с неразпределената 
печалба от минали години в размер на 626 422,72 лева и реализираната печалба 
за 2020 година в размер на 48 264,03 лева да бъдат покрити загуби от минали 
години. 

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 2021 г. 
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1.3. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” – 
Варна” ЕООД.  

 
След изслушване на доклад от д-р Иван Иванов за Годишния финансов 

отчет на лечебното заведение, председателят на комисията предложи 
следният проект за решение: 

 
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 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 
г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

1.4. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна” ЕООД. 

 
След изслушване на доклад от д-р Людмил Цветков за Годишния финансов 

отчет на лечебното заведение, председателят на комисията предложи 
следният проект за решение: 

 
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 
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„Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – 
Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2020 г. 

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 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
1.5. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 
 
След изслушване на доклад от д-р Ивелина Василева за Годишния 

финансов отчет на лечебното заведение, председателят на комисията 
предложи следният проект за решение: 

 
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 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 3 – Варна“ ЕООД за 2021 г. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
1.6. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 
 
След изслушване на доклад от д-р Соня Цекова за Годишния финансов 

отчет на лечебното заведение, председателят на комисията предложи 
следният проект за решение: 

 
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 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.    
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1.7. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД. 

 
След изслушване на доклад от доц. д-р Галинка Павлова за Годишния 

финансов отчет на лечебното заведение, председателят на комисията 
предложи следният проект за решение: 

 
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 2020 г. 

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 
Галинка Иванова Павлова – управител на „Диагностично – консултативен 
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

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 Станиславов – регистриран одитор, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център V Варна - 
Света Екатерина“ ЕООД за 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
1.8. „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД. 
 
След изслушване на доклад от д-р Румен Димов за Годишния финансов 

отчет на лечебното заведение, председателят на комисията предложи 
следният проект за решение: 

 
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 „Чайка” ЕООД, ЕИК 103514755, за 
2020 г. 
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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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
1.9. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 

Варна” ЕООД. 
 
След изслушване на доклад от д-р Христо Кьосев за Годишния финансов 

отчет на лечебното заведение, председателят на комисията предложи 
следният проект за решение: 

 
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 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

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 – 
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Варна избира Светослав Петров Станиславов – регистриран одитор, за 
извършване на одиторски контрол на „Медицински център за рехабилитация 
и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
1.10. „Дентален център І Варна” ЕООД. 
 
След изслушване на доклад от д-р Славка Даковска за Годишния финансов 

отчет на лечебното заведение, председателят на комисията предложи 
следният проект за решение: 

 
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 2020 г. 

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 
Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І Варна” ЕООД 
за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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1.11. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

 
След изслушване на доклад от доц. д-р Христо Ганчев Георгиев за 

Годишния финансов отчет на лечебното заведение, постъпи предложение. 
 
Красен ИВАНОВ 
Предлагам всяка подточка от проекта за решение да се гласува отделно. 
 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението. 
 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 
 
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 2020 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
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 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 2; против - 9; въздържали се - 3, 

предложението не се приема. 
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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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 
 
 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
 
 
 
 
Край на заседанието: 12.30 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         
 
________/П/_________                                                _________/П/________ 
 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


