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ПРОТОКОЛ 

 

№ 12 

 

Днес 13.01.2022 г. в 14:30 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието се включиха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията. 

  Антоанета Цветкова  

  Даниела Иванова – Димова 

  Николай Георгиев.   

  Николай Евтимов 

  Янко Станев. 

 

 Не се включиха:  Ивайло Митковски и Калин Михов.   

 

На заседанието присъстваха още: Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна, Ася Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“, 

доц. Христо Ганчев – управител на „Специализирана болница за активно 

лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД и адв. Росица 

Николова – адвокат-довереник към Общински съвет - Варна. 

 

Включи се: проф. д-р Христина Групчева – управител на  

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 

ЕООД. 

 

Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи заседанието да 

протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21024586ВН/26.11.2021 г., относно изменение на „Правила и критерии за 

класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община 

Варна“. 

2. Разглеждане на писмо от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД управителя 

на с рег. № ЗК20001745ВН-008ВН/17.12.2021 г., относно неплатени 

задължения за консумирана енергия на „Специализирана болница за активно 

лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД 

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

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

№ ОС21000337ВН-007ВН/07.12.2021 г., относно предоставена оферта за 

изготвяне на технически паспорт на двете сгради на лечебното заведение. 
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  4. Разглеждане на писмо от проф. д-р Валентин  Игнатов – ректор на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. № 

РД20010813ВН-018ВН/07.12.2021 г., относно спешен ремонт на сградата на  

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 

ЕООД. 

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

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

ЕООД с рег. № РД21001878ВН-007ВН/09.12.2021 г., относно окончателни 

количествено-стойностни сметки изготвени от ОП „Инвестиционна 

политика“ за извършване на строително-ремонтни дейности в стационара на 

болницата. 

6.Разни. 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложения 

дневния ред. 

 

       Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21024586ВН/26.11.2021 г., относно изменение на 

„Правила и критерии за класиране и прием в общинските детски ясли на 

територията на Община Варна“. 

 

Новите критерии са идентични с критериите за прием в детските 

градини, което ще облекчи режима за кандидатстване в детските ясли  и 

детските градини на самите родители. Това е основния мотив, по който ние 

сме работили, за да улесним родителите. 

 

            След проведени дебати председателя подложи на гласуване 

предложението на Кмета на Община Варна и комисията взе следното 

решение: 

1. На основание  чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

3 и т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и 

по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21024586ВН/26.11.2021 г., Общински съвет – Варна отменя „Правила и 

критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на 

територията на Община Варна“, приети с Решение №1496-

11(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна и приема „Правила и 

критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на 
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територията на Община Варна“, съгласно приложение към настоящото 

решение. 

Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

  

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ 

АД управителя на с рег. № ЗК20001745ВН-008ВН/17.12.2021 г., относно 

неплатени задължения за консумирана енергия на „Специализирана болница 

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

 

         Председателят на комисията подложи на гласуване, че комисията дава 

положително становище и предлага да бъдат осигурени финансови средства 

в размер до 33 935 лв., от които 27893 лв. са най-старите неплатени фактури 

от месец март на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД за задължения за консумирана 

електрическа енергия за 2021 г. към „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД от 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г. Препраща горецитираното 

предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно 

решение.    

Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС21000337ВН-007ВН/07.12.2021 г., 

относно предоставена оферта за изготвяне на технически паспорт на двете 

сгради на лечебното заведение. 

  

         Председателят на комисията подложи на гласуване, че комисията дава 

положително становище и предлага при възможност да бъдат осигурени 

финансови средства в размер до 19 613 лв. на „Специализирана болница за 

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

изготвяне на технически паспорт за „Диагностично консултативен блок“ -

14 219.94 лв. и за „Пневмо-фтизиатрично отделение“ - 5 392.80 лв. от 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г. Препраща горецитираното 

предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно 

решение.    
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Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0., 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

  Колеги, предлагам да разгледаме писмо от проф. д-р Валентин  Игнатов 

– ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. № 

РД20010813ВН-018ВН/07.12.2021 г., относно спешен ремонт на сградата на  

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 

ЕООД. 

 
На предходно заседание разгледахме писмо от управителя на лечебното 

заведение, но сега и ректорът на Медицински университет – Варна ни 

информира, че в случай, ако община Варна не предостави необходимите 

средства  за ремонт на сградата на „Специализирана болница по очни болести 

за активно лечение – Варна ЕООД, Медицински университет ще извърши 

необходимите ремонтни дейности при наличие на правно основание за това, 

а именно  след предоставяне на университета управлението на сградата на 

болницата. Следва да имаме правно становище. 

 
Давам думата на проф. д-р Христина Групчева – управител на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 

ЕООД. 

 

Христина ГРУПЧЕВА 

        Представи кратка информация за необходимите финансови средства 

за спешен ремонт на сградата на  болницата, както и обясни при какви 

условия работи медицинския персонал.   

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване, че 

комисията възлага на дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ и дирекция „Правно-нормативно обслужване“ да 

изготвят становище, относно възможностите, съобразно компетентностите 

им за предоставяне на сградата на „Специализирана болница по очни 

болести за активно лечение – Варна ЕООД за управление на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. 

 

 Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0., 

предложението се приема. 
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                                                  ПЕТА 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-

007ВН/09.12.2021 г., относно окончателни количествено-стойностни сметки 

изготвени от ОП „Инвестиционна политика“ за извършване на строително-

ремонтни дейности в стационара на болницата. 
 

           Управителят на болницата ни предостави окончателни количествено-

стойностни сметки изготвени от ОП „Инвестиционна политика“ за 

извършване на строително-ремонтни дейности в стационара на болницата, 

като са  актуализирани необходимите финансовите средства в размер на 

1 296 401,09 лв. 

 

          Председателят на комисията подложи на гласуване, че комисията дава 

положително становище и предлага при възможност да бъдат осигурени 

средства в размер на 1 296 401,09 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 29м.р., м-ст 

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

2022 г. Препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и 

бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 

Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 15:10 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                        ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

______/П/________                                          _______/П/_________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ЕМИНОВА/ 


