
Препис-извлечение: 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 2 

 
 
Днес, 20.11.2019 година от 14:00 часа в залата на общинска 

администрация град Каварна се проведе второто заседание на Общинския 
съвет на община Каварна.  

 
Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа 

„въздържал се” приеха  
  

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Каварна  
(докл. вх. № 502). 

2. Избор на членове и председатели на комисии към Общински 
съвет – Каварна (докл. вх. № 504). 

3. Упълномощаване на постоянната комисия по „Законност и 
установяване на конфликт на интереси” за изработването на проект за 
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация  (докл. вх. № 
503). 

4. Предложение за избор на управител на  „МБАЛ-Каварна” ЕООД 
за срок до провеждане на конкурс (докл. вх. № 516). 

 
По първа точка от дневния ред „Избор на заместник-

председател на Общински съвет – Каварна” 

 

 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  

 
РЕШЕНИЕ № 2 

На основание чл. 24 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 13, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация Общинският съвет – Каварна избира за 
заместник- председател на Общинския съвет Дарина Василева Маринова. 

 
По втора точка от дневния ред „Избор на членове и 

председатели на комисии към Общински съвет – Каварна” 



 
Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 

гласа „въздържал се” приеха  
 
РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 45 и чл. 48 от Правилника 
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация Общинският съвет – 
Каварна реши: 

I. Избира членовете на постоянните комисии, както следва:  
1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика 
1. Марийка Димитрова Стоянова  
2. Христо Петров Христов   
3. Евгени Цонков Чобанов 
4. Младен Стоянов Върбанов 
5. Дарина Василева Маринова 
 
2. Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, 

еврофондове и програми  
1. Мариян Кирилов Алексиев 
2. Христо Петров Христов   
3. Айтен Лютфи Аптулова   
4. Виктория Стефанова Керчева 
5. Пламен Атанасов Белчев 
 
3. Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура 

и проблеми на младежта 
1. Нина Георгиева Ставрева 
2. Аделина Валентинова Колишева 
3. Марийка Димитрова Стоянова 
4. Красимир Атанасов Кръстев 
5. Стефан Йорданов Стефанов 
 
4. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална 

политика и работа с малцинствата 
1. Дарина Василева Маринова 
2. Айтен Лютфи Аптулова   
3. Евгени Цонков Чобанов 
4. Нина Георгиева Ставрева  
5. Божимир Йорданов Тосков 
 
5. Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации 



1. Младен Стоянов Върбанов 
2. Мима Тодорова Василева 
3. Мариян Кирилов Алексиева 
4. Пламен Атанасов Белчев 
5. Георги Стойчев Йорданов 
 
6. Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на 

интереси. 
1. Мима Тодорова Василева 
2. Дарина Василева Маринова 
3. Христо Петров Христов   
4. Виктория Стефанова Керчева 
5. Стефан Йорданов Стефанов 
 
II. Избира председатели на постоянните комисии, както следва:  
1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика – 

Марийка Димитрова Стоянова;   
2. Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, 

еврофондове и програми – Мариян Кирилов Алексиев; 
3. Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура 

и проблеми на младежта – Нина Георгиева Ставрева; 
4. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална 

политика и работа с малцинствата – Дарина Василева Маринова; 
5. Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации – 

Младен Стоянов Върбанов; 
6. Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на 

интереси – Мима Тодорова Василева. 
 

По трета точка от дневния ред „Упълномощаване на 

постоянната комисия по „Законност и установяване на конфликт на 

интереси” за изработването на проект за Правилник за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация” 

 
 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общинският съвет – Каварна: 
 1. Възлага на постоянната комисия по „Законност и установяване на 
конфликт на интереси” да изработи проект на Правилник за организацията 



и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинска администрация 

2. Възлага на комисията в срок до 27.11.2019 г. да изготви и 
публикува за обсъждане на интернет страницата на община Каварна 
проекта за правилник. 

 

По четвърта точка от дневния ред „Предложение за избор на 

управител на  „МБАЛ-Каварна” ЕООД за срок до провеждане на 

конкурс” 

 
 Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се” приеха  

 
 РЕШЕНИЕ № 5 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския Закон, § 1а от 
Заключителните Разпоредби на Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения и чл.13, ал.2 т. 1 и т.2 от 
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала 
на търговските дружества: 
 1. Освобождава д-р Десислав Тасков като управител на „МБАЛ-
Каварна” ЕООД. 
 2. Прекратява договора за управление на дружеството на основание 
чл.14, т.1, б. „д“ от същият, считано от  11.11.2019 г. 
 3. Избира за управител на МБАЛ-Каварна” ЕООД, д-р Хамза Велиев 
Алиев за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и 
вписването му в търговския регистър. 
 4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за 
управление с д-р Хамза Велиев Алиев. 
 
 
 
Протоколчик:         (П)                                         Председател:        (П) 

          (Д. Николова)                                                            (Й. Стоянов)  
 
  

              Вярно с оригинала, 
                    Секретар: 
                                                    (Д. Колишева) 

 
 


