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ПРОТОКОЛ 
 

№ 15 
 

Днес 22.06.2022 г. в 10:35 часа се проведе заседание на ПК 
“Здравеопазване”. 

На заседанието присъстваха: 
  Анелия Клисарова – председател на комисията 
  Антоанета Цветкова  
  Даниела Иванова – Димова  
  Николай Евтимов 
  Янко Станев. 
 
 Отсъстваха: Ивайло Митковски, Калин Михов и Николай Георгиев.   
 
На заседанието присъстваха още: Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна, Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“ 
при Община Варна и доц. д-р Христо Ганчев – управител на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 
ЕООД. 

 
 Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи заседанието да 

протече при следният  
ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на Община 
Варна с рег. № ЗК22001442ВН/17.06.2022 г., относно проведено заседание на 
Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи за лечение“ към 
дирекция „Здравеопазване“ на 15.06.2022 г. 

2. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на Община 
Варна с рег. № ЗК22001454ВН/20.06.2022 г., относно проведено заседание на 
Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни проблеми“ към дирекция 
„Здравеопазване“ на 16.06.2022 г. 

3. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на Община 
Варна с рег. № ЗК21001676ВН-008ВН/13.04.2022 г., във връзка с писмо от доц. 
д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ V Варна – Света Екатерина“ ЕООД, 
относно необходимост от ремонт на Здравна служба в с. Тополи. 

4. Разглеждане на писмо от д-р Петър Грибнев – заместник-министър на 
Здравеопазването с рег. № ОС22000394ВН-001ВН/26.05.2022 г. и писма от 
колектива на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № РД22009345ВН/04.05.2022 
г. и рег. № РД22012576ВН/10.06.2022 г., относно проблеми, касаещи 
функционирането на лечебното заведение. 

5. Разглеждане на писма от Коста Базитов – заместник кмет на Община 
Варна с рег. № ЗК20001745ВН-023ВН/10.06.2022 г. и рег. № ЗК20001745ВН-
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019ВН/13.05.2022 г., относно неплатени задължения за консумирана енергия на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания - Варна“ ЕООД. 

6. Разглеждане на докладна записка от д-р Даниела Колева – директор на 
ОП „Комплекс за детско хранене“ с рег. № РД22009359ВН-004ВН/26.05.2022 
г., относно осигуряване на храна за деца на украински граждани. 

7. Разглеждане на писмо от доц. д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ 
V Варна – Света Екатерина“ ЕООД с рег. № ОС22000300ВН/12.04.2022 г. и 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № ОС22000300ВН-003ВН/13.06.2022 
г., относно организация на движението и паркирането в близост до лечебното 
заведение. 

8. Разглеждане на докладна записка от проф. Георги Кобаков – управител 
на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р  Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД с рег. № РД22008733ВН/26.04.2022 
г., относно провеждане на процедура по акредитация на лечебното заведение.  

9. Разни. 
 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложения дневния 

ред. 
 

       Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

Анелия КЛИСАРОВА 
Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК22001442ВН/17.06.2022 г., относно 
проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи 
за лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 15.06.2022 г. 

  Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 96 лица и не се 
отпускат на 22 лица. 
          Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 
граждани по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер на 46 
450 лв.          
          Тук е Георги Станчев, който е подал молба за отпускане на еднократна 
финансова помощ за лечение, като сумата необходима за операция на окото е 
1090 лв., а отпуснатата сума в настоящия протокол е 500 лева. 
 

След проведен дебат между членовете на комисията и представители 
на общинската администрация, председателя на комисията предложи от 
настоящия протокол в позиция „53. Георги Станчев, искане с вх. № 
РД22007395ВН/07.04.2022 г. Отпуска: 500 (петстотин) лева за използвани 
консумативи“ сумата 500 лева, да бъде заменена с 1 000 лева. 
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Така общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 
граждани по установения здравен статус в настоящия протокол ще стане в 
размер на 46 950 лв.  
         
          Председателят на комисията подложи на гласуване анблок отпускането 
на еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение и корекцията 
в позиция 53, като комисията взе следното решение: 

 
 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег. № 
ЗК22001442ВН/17.06.2022 г., решение на Общински съвет – Варна № 908-
4(25)/20.04.2022 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

 
 Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
 

Директора на дирекция „Здравеопазване“ запозна членовете на комисията 
с причините за отказ от еднократна финансова помощ за лечение по молби на 
граждани, посочените в приложение към настоящия протокол. 

Председателят на комисията подложи на гласуване анблок неотпускането 
на еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение и комисията 
взе следното решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на база здравен статус 
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег. 
№ ЗК22001442ВН/17.06.2022 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
  

Анелия КЛИСАРОВА 
Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК22001454ВН/20.06.2022 г., относно 
проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни 
проблеми“ към дирекция „Здравеопазване“ на 16.06.2022 г. 
 

  Отпуска се еднократна финансова помощ на 41 двойки за лечение на лица 
с репродуктивни проблеми. 30 двойки ще получат финансови средства в размер 
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на 2 000 лв. и 11 двойки ще получат финансови средства в размер на 3 500 лв. 
Не се отпускат средства на 3 двойки на основание чл. 3 и чл. 7, ал. 2 от 
„Правилата за отпускане на финансова помощ от Община Варна за лечение на 
семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община 
Варна.“.   

 
Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на лица с 

репродуктивни проблеми в настоящия протокол е в размер на 98 500 лв. 
 
 Председателят подложи на гласуване анблок предложението за отпускане 

на еднократна финансова помощ за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция по молби на граждани и комисията взе следното решение: 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег. № 
ЗК22001454ВН/20.06.2022 г., решение на Общински съвет – Варна № 908-
4(25)/20.04.2022 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция, 
посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

 Директора на дирекция „Здравеопазване“ запозна членовете на комисията 
с причините за отказ на еднократна финансова помощ за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция по молби на граждани посочените в 
приложение към настоящия протокол. 
 

Председателят подложи на гласуване анблок предложението за 
неотпускане на еднократна финансова помощ за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция по молби на граждани и комисията взе следното 
решение: 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 
1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 
с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег. № 
ЗК22001454ВН/20.06.2022 г.,  Общински съвет – Варна не отпуска финансови 
средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция, посочени в 
приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 4; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
 



5 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК21001676ВН-008ВН/13.04.2022 г., във връзка 
с писмо от доц. д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ V Варна – Света 
Екатерина“ ЕООД, относно необходимост от ремонт на Здравна служба в с. 
Тополи. 
 
 Председателят на комисията подложи на гласуване, положителното 
становище на ПК „Здравеопазване“ и препращане на горецитираното писмо 
към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Петър Грибнев – 

заместник-министър на Здравеопазването с рег. № ОС22000394ВН-
001ВН/26.05.2022 г. и писма от колектива на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № 
РД22009345ВН/04.05.2022 г. и рег. № РД22012576ВН/10.06.2022 г., относно 
проблеми, касаещи функционирането на лечебното заведение. 

 
Предвид факта, че по тази точка вземането на решение не е в 

правомощията на ПК „Здравеопазване“, същата се разглежда за информация. 
 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 

Анелия КЛИСАРОВА 
  Колеги, предлагам да разгледаме писма от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК20001745ВН-023ВН/10.06.2022 г. и рег. № 
ЗК20001745ВН-019ВН/13.05.2022 г., относно неплатени задължения за 
консумирана енергия на „Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

 
Предвид факта, че по тази точка вземането на решение не е в 

правомощията на ПК „Здравеопазване“, същата се разглежда за информация. 
 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

          Анелия КЛИСАРОВА 
  Колеги, предлагам да разгледаме докладна записка от д-р Даниела Колева 

– директор на ОП „Комплекс за детско хранене“ с рег. № РД22009359ВН-
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004ВН/26.05.2022 г., относно осигуряване на храна за деца на украински 
граждани. 

 
Предвид факта, че по тази точка вземането на решение не е в 

правомощията на ПК „Здравеопазване“, същата се разглежда за информация. 
 

 
СЕДМА ТОЧКА 

 
   Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от доц. д-р Галинка Павлова – 
управител на „ДКЦ V Варна – Света Екатерина“ ЕООД с рег. № 
ОС22000300ВН/12.04.2022 г. и писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
ОС22000300ВН-003ВН/13.06.2022 г., относно организация на движението и 
паркирането в близост до лечебното заведение. 

 
  Председателят на комисията подложи на гласуване, положителното 
становище на ПК „Здравеопазване“ и препращане на горецитираните писма към 
ПК „Собственост и стопанство“ за вземане на окончателно решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ОСМА ТОЧКА 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Колеги, предлагам да разгледаме докладна записка от проф. Георги 

Кобаков – управител на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р  Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД с рег. № 
РД22008733ВН/26.04.2022 г., относно провеждане на процедура по 
акредитация на лечебното заведение.  

 Предвид факта, че тази точка не изисква вземане на решение от страна на 
ПК „Здравеопазване“, същата се разглежда за информация. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 
председателят на комисията. 

 
Край на заседанието: 11:20 ч. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                               ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „Здравеопазване“:                                                         
 
________/П/__________                                         ________/П/________ 
/Анелия КЛИСАРОВА/                                           /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


