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ПРОТОКОЛ 

 

№ 11 

 

Днес 02.12.2021 г. в 14:00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието се включиха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията. 

  Антоанета Цветкова  

  Даниела Иванова - Димонва 

  Николай Евтимов 

  Янко Станев. 

 

 Не се включиха:  Ивайло Митковски,  Калин Михов и  Николай 

Георгиев.   

 

На заседанието присъстваха още: Ася Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“, д-р Людмил Цветков - управител на ДКЦ 

„Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД,  доц. Хлисто Ганчев – управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД и адв. Деяна Стефанова – адвокат-довереник 

към Общински съвет - Варна. 

 

Включиха се: Георги Георгиев Общински съветник, доц. д-р Галинка 

Павлова – управител на „ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД, проф. Емил 

Ковачев - управител на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – 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. № ЗК21001983ВН/23.11.2021 г., относно проведено заседание на 

Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи за лечение“ към 

дирекция „Здравеопазване“ на 15.11.2021 г. 

2. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на Община 

Варна с рег. № ЗК21001970ВН/19.11.2021 г., относно проведено заседание на 

Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни проблеми“ към дирекция 

„Здравеопазване“ на 15.11.2021 г. 

  3. Разглеждане на писмо от доц. д-р Галинка Павлова – управител на 

„ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. № Д20001763ВН-
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003ВН/28.10.2021 г. и писмо от Коста Базитов заместник-кмет на Община 

Варна с рег. № Д20001763ВН-004ВН/03.11.2021 г., относно неизпълнение 

на договор за закупуване на мобилен рентгенов апарат и пренасочване на 

средства за придобиване на ехо кардиограф с доплер.  

4. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница за 

активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с рег. 

№ РД21023927ВН/17.11.2021 г., относно осигуряване на финансови средства 

за нуждите на лечебното заведение. 

5. Разглеждане на писмо от д-р Димитър Петров – заместник-министър 

на здравеопазването с рег. № ОС21000337ВН/19.07.2021 г., относно 

осигуряване на целеви средства за капиталов ремонт на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 

ЕООД. 

5.1. Писмо от Коста Базитов заместник-кмет на Община Варна с рег. № 

ОС21000337ВН-006ВН/05.10.2021 г., относно оферти за технически паспорт 

и Обследване за енергийна ефективност на „Специализирана болница за 

активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

         6. Разглеждане на писмо от управителя на ДКЦ „Свети Иван Рилски – 

Варна“ ЕООД с рег. № З21000531ВН/21.07.2021 г., относно проблем при 

работата с рентгенов апарат. 

7. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна ЕООД с рег. № 

РД21012831ВН/23.06.2021 г., относно основен ремонт на сградата на 

лечебното заведение. 

 7.1. Писма от Коста Базитов заместник-кмет на Община Варна с рег. 

№ РД21012831ВН-001ВН/28.06.2021 г. и № РД21012831ВН-

006ВН/05.08.2021 г. 

8. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница за 

активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ 

ЕООД с рег. № РД21005729ВН/17.03.2021 г., относно необходимост от 

финансиране за извършване на строително-ремонтни дейности в стационара 

на болницата. 

         9. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница по 

акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов 

– Варна“ ЕООД с рег. № З21000798ВН-007ВН/19.11.2021 г., относно 

осигуряване на финансови средства за закупуване на необходимата 

медицинска апаратура и ремонт за нуждите на болницата. 

          10. Разглеждане на писма от д-р Цветелина Великова – управител на 

Амбулатория – медицински център за специализирана медицинска помощ 

„Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС21000297ВН/16.06.2021 г. и рег. № З21000798ВН-094ВН/03.12.2021 г.  

         11. Разни. 
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 - писмо от доц. д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ V – „Света 

Екатерина“ ЕООД с рег. № Д20001763ВН-002ВН/25.11.2021 г., относно 

осигуряване на финансови средства за нуждите на лечебното заведение. 

 

         Председателят на комисията предложи в точка разни да бъде включено 

за разглеждане писмо от управителя на „ДКЦ 4-Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС21000546ВН/06.12.2021 г., относно отпускане на финансови средства за 

спешен ремонт на покрива на сградата на лечебното заведение. 

 

Моля за Вашите мнения и допълнения по така предложения дневен ред. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Предложи в дневния ред да бъде включено за разглеждане писмо на РЗИ 

от 14.10.2021 г., с което се уведомяват директорите на детските ясли и 

детските градини, че децата трябва да пият вода от чешмите, която не  e 

пречистена и знаем с какво качество е, като се уведомяват родителите, че 

минералната вода не е полезна за здравето на децата. ПК „Здравеопазване“ 

да поиска от дирекция „Здравеопазване“ ясни и точни указания за това каква 

вода се препоръчва за децата от яслите и градините, което да бъде сведено до 

директорите. Ако се препоръча чешмяна вода да бъдат осигурени ефективни 

почистващи системи, които да гарантират, че водата е безопасна за децата. 

Родителите с право са притеснени, че децата трябва да пият чешмяна вода. 

 

Председателят подложи на гласуване в точка разни да бъде включено за 

разглеждане писмо от „ДКЦ 4-Варна“ ЕООД. 

 

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

предложението се приема. 

 

        Председателят подложи на гласуване направеното предложение от 

Георги Георгиев. 

 

Резултати от гласуването: за - 1; против - 2; въздържали се - 2, 

предложението не се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложения 

дневния ред. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

 



4 
 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК21001983ВН/23.11.2021 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни 

помощи за лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 15.11.2021 г. 

  

         Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 95 лица и не се 

отпускат на  25 лица. 

         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 

граждани по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер 

на 39 250 лв.          

           

          Председателят подложи на гласуване анблок отпускането на 

еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение 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. № ЗК21001983ВН/23.11.2021 г., решение на Общински 

съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 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. 

 

 Председателят 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. № ЗК21001983ВН/23.11.2021 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. 
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ВТОРА ТОЧКА 

  

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК21001970ВН/19.11.2021 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни 

проблеми“ към дирекция „Здравеопазване“ на 15.11.2021 г. 

   

         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на лица 

с репродуктивни проблеми в настоящия протокол е в размер на 82 000 лв.  

 Отпуска се еднократна финансова помощ на 29 двойки за лечение на 

лица с репродуктивни проблеми. 13 двойки ще получат финансови средства 

в размер на 2 000 лв. и 16 двойки ще получат финансови средства в размер 

на 3 500 лв. Не се отпускат средства на 2 двойки на основание чл. 3 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.“.   

 

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. № ЗК21001970ВН/19.11.2021 г.,  решение на Общински съвет – Варна № 

508-4(14)/04.03.2021 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. 

 

         Председателят подложи на гласуване анблок предложението за 

неотпускане на еднократна финансова помощ за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция  по молби на граждани и да вземем 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. № 

ЗК21001970ВН/19.11.2021 г., Общински съвет – Варна не отпуска финансови 
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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. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

         Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от доц. д-р Галинка Павлова 

– управител на „ДКЦ V – „Света Екатерина - Варна“ ЕООД с рег. № 

Д20001763ВН-003ВН/28.10.2021 г. и писмо от Коста Базитов заместник-

кмет на Община Варна с рег. № Д20001763ВН-004ВН/03.11.2021 г., относно 

неизпълнение на договор за закупуване на мобилен рентгенов апарат и 

пренасочване на средства за придобиване на ехо кардиограф с доплер. 

 

          Тази промяна се налага, във връзка с разпоредбите на Министерството 

на здравеопазването и здравната каса не може да сключи договор ДКЦ –то 

с мобилен рентгенов апарат, трябва апарата да е стационарен. 

 

          Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава положително 

становище и предлага гласуваните средства в размер до 90 000 лв. без ДДС 

(или 108 000 лв. с включен ДДС) за закупуване на мобилен рентгенов апарат 

с решение № 497-2(11)/30.12.2020 г. на Общински съвет – Варна да бъдат 

пренасочени за придобиване на ехо кардиограф с доплер за нуждите на 

„ДКЦ V – „Света Екатерина - Варна“ ЕООД в проектобюджета на Община 

Варна за 2022 г. и препраща 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 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

          Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № РД21023927ВН/17.11.2021 г., относно 

осигуряване на финансови средства за нуждите на лечебното заведение. 

 

          Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава положително 

становище и предлага да бъдат осигурени финансови средства в размер до 

479 140 лв. на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
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фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД за трудови възнаграждения, 

обезщетения по чл. 222 от Кодекса на труда, осигуровки, данък общ доход 

и задължения към контрагенти, които следва да бъдат изплатени до края на 

календарната 2021 г. и препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане 

на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

         Председателят подложи на гласуване при възможност да бъдат 

заложени финансови средства в размер на 600 000 лв. в проектобюджета на 

Община Варна за 2022 г., като средствата да бъдат разпределени на четири 

вноски, за да има финансиране за всяко тримесечие. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Димитър Петров – 

заместник-министър на здравеопазването с рег. № 

ОС21000337ВН/19.07.2021 г., относно осигуряване на целеви средства за 

капиталов ремонт на „Специализирана болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

- Писмо от Коста Базитов заместник-кмет на Община Варна с рег. № 

ОС21000337ВН-006ВН/05.10.2021 г., относно оферти за технически 

паспорт и Обследване за енергийна ефективност на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 

ЕООД. 

 

          Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава положително 

становище и предлага при възможност да бъдат осигурени целеви средства 

за изготвяне на технически паспорт на двете сгради на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 

ЕООД в проектобюджета на Община Варна за 2022 г. и препраща към ПК 

„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 
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ШЕСТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на ДКЦ „Свети 

Иван Рилски – Варна“ ЕООД с рег. № З21000531ВН/21.07.2021 г., относно 

проблем при работата с рентгенов апарат. 

 

          След проведени дебати председателят подложи на гласуваме, че 

комисията дава положително становище и препраща към ПК „Финанси и 

бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД 

с рег. № РД21012831ВН/23.06.2021 г., относно основен ремонт на сградата на 

лечебното заведение. 

Писма от Коста Базитов заместник-кмет на Община Варна с рег. № 

РД21012831ВН-001ВН/28.06.2021 г. и № РД21012831ВН-006ВН/05.08.2021 г. 

 

          Председателят на комисията подложи на гласуваме, че комисията дава 

положително становище и предлага при възможност да бъдат осигурени 

средства в размер на 150 000 лв. за изготвяне на инвестиционен проект за 

извършване на основен ремонт на сградата на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД в проектобюджета на 

Община Варна за 2022 г. и препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане 

на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-

р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД с рег. № РД21001878ВН/28.01.2021 г., 

относно необходимост от финансиране за извършване на строително-

ремонтни дейности в стационара на болницата. 
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          Председателят на комисията подложи на гласуваме, че комисията дава 

положително становище и предлага при възможност да бъдат осигурени 

средства в размер на 1 248 000 лв. за обект: пристройка, надстройка, 

реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница – БАЗА 1 в 

УПИ VII- 1783 2628 (101365.5506.992.1), кв. 151 по плана на 29 м.р., м-ст 

„Вилите“, кв. Аспарухово, гр. Варна в проектобюджета на Община Варна за 

2022 г. и препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно 

решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД с рег. № З21000798ВН-

007ВН/19.11.2021 г., относно осигуряване на финансови средства за 

закупуване на необходимата медицинска апаратура и ремонт за нуждите на 

болницата. 

 

           Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава 

положително становище и предлага при възможност да бъдат осигурени 

средства в размер на 329 400 лв. на „Специализирана болница по 

акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов 

– Варна“ ЕООД, от които 243 400 лв. за закупуване на медицинска 

апаратура, 30 000 лв. за ремонт и 56 000 лв. за общински програми в 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г. и препраща към ПК „Финанси 

и бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Цветелина Великова – 

управител на Амбулатория – медицински център за специализирана 

медицинска помощ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС21000297ВН/16.06.2021 г. и рег. № З21000798ВН-008ВН/03.12.2021 г.  
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Уведомяват ни, че предстои провеждане на акредитационна 

процедура на медицинския център, което е само за информация.  

 

           Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава 

положително становище и предлага при възможност да бъдат осигурени 

средства описани в писмото на Амбулатория – медицински център за 

специализирана медицинска помощ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ 

ЕООД в проектобюджета на Община Варна за 2022 г., и препраща към ПК 

„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от доц. д-р Галинка Павлова 

– управител на „ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. № Д20001763ВН-

002ВН/25.11.2021 г., относно осигуряване на финансови средства за 

нуждите на лечебното заведение. 

 

          Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава положително 

становище и предлага при възможност да бъдат осигурени средства в размер 

на 82 250,13 лв. без ДДС, като 78 400,13 лв. без ДДС за монтаж на външен 

асансьор по предварителна количествено-стойностна сметка и 3 850 лв. без 

ДДС за упражняване на строителен надзор по време на строителството, 

изработване на технически паспорт и геодезически услуги по сключен 

договор с  „Хелио Сити“ ЕООД за нуждите на „ДКЦ V – „Света Екатерина“ 

ЕООД  в проектобюджета на Община Варна за 2022 г. Препраща към ПК 

„Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

            Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на „ДКЦ 4-

Варна“ ЕООД с рег. № ОС21000546ВН/06.12.2021 г., относно отпускане на 

финансови средства за спешен ремонт на покрива на сградата на лечебното 

заведение. 

 

          Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава положително 

становище и предлага при възможност да бъдат осигурени средства в размер 

на 200 000 лв. на „ДКЦ 4-Варна“ ЕООД за спешен ремонт на покрива на 

сградата на лечебното заведение в проектобюджета на Община Варна за 2022 
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г., и препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 

вземане на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

 

Край на заседанието: 14:45 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                        ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

______/П/________                                          _______/П/_________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ЕМИНОВА/ 


