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ПРОТОКОЛ 

 

№ 13 

 

Днес 23.03.2022 г. в 14:30 часа се проведе заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието присъстваха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията. 

  Антоанета Цветкова  

  Калин Михов.   

  Николай Евтимов 

  Янко Станев. 

 

 Отсъстваха още: Даниела Иванова – Димова, Ивайло Митковски и 

Николай Георгиев.   

 

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

Община Варна, Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

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

Рилски – Варна“ ЕООД, Радостина Енева – юрисконсулт на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и адв. Деяна Стефанова – 

адвокат-довереник към Общински съвет - Варна. 

 

 Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи заседанието да 

протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД21021623ВН-007ВН/11.03.2022 г., относно одобряване на програма 

„Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“ за 

2022 г. 

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

Варна с рег. № ЗК22000478ВН/16.03.2022 г., относно проведено заседание на 

Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи за лечение“ към 

дирекция „Здравеопазване“ на 15.03.2022 г. 

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

Варна с рег. № ЗК22000501ВН/21.03.2022 г., относно проведено заседание на 

Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни проблеми“ към дирекция 

„Здравеопазване“ на 16.03.2022 г. 

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

Варна“ ЕООД с рег. № ОС220000107ВН/10.02.2022 г., относно спешен 

ремонт на покрива на лечебното заведение. 
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 5. Разглеждане на писмо от проф. д-р Валентин  Игнатов – ректор на 

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

РД20010813ВН-030ВН/04.02.2022 г., относно спешен ремонт на сградата на  

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 

ЕООД. 

5.1. Писмо от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ с рег. № 

РД20010813ВН-029ВН/01.02.2022 г. 

6.Разглеждане на писмо от проф. д-р Валентин  Игнатов – ректор на 

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

Д19001923ВН-021ВН/21.02.2022 г., относно вземане на решение за 

увеличаване на капитала и изменение на устава на „Специализирана болница 

по очни болести за активно лечение – Варна ЕООД. 

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

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

РД22004249ВН/25.02.2022 г. и № РД22004249ВН-001ВН/01.03.2022 г., 

относно развитие и перспективи за лечебното заведение. 

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

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

№ ОС22000081ВН/01.02.2022 г., относно изменение на решение № 567-

4/17/15.06.2021 г. на Общински съвет – Варна. 

9. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница 

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

рег. № ОС22000050ВН/20.01.2022 г., относно извършени кражби и 

проникване в сградата на болницата.    

9.1. Писмо от Коста Базитов с рег. № ОС22000050ВН-

007ВН/16.02.2022 г., 

10. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – Заместник – кмет на 

Община Варна с рег. № РД20010897ВН-004ВН/10.02.2022 г., относно 

изпълнение на решение № 1588-6/39/24.04.2019 г. на Общински съвет – 

Варна. 

11. Разглеждане на писмо от Николай Капитанов – общински съветник 

с рег. № РД22004708ВН/047.03.2022 г., относно предприемане на действия 

за подпомагане на бежанската вълна на територията на Община Варна. 

          12. Разни. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложения 

дневния ред. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

 



3 
 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21021623ВН-007ВН/11.03.2022 г., относно одобряване на 

програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 

вещества“ за 2022 г. 

          Тази програма е утвърдена имало е я и преди това и необходимите 

средства за реализирането й са в размер на 75 000 лв.   

          Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава положително 

становище 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. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК22000478ВН/16.03.2022 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни 

помощи за лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 15.03.2022 г. 

   Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 99 лица и не 

се отпускат на  16 лица. 

         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 

граждани по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер 

на 50 800 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. № ЗК22000478ВН/16.03.2022 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. 
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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. № ЗК22000478ВН/16.03.2022 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. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

  

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК22000501ВН/21.03.2022 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни 

проблеми“ към дирекция „Здравеопазване“ на 16.03.2022 г. 

 Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на лица 

с репродуктивни проблеми в настоящия протокол е в размер на 67 500 лв.  

 Отпуска се еднократна финансова помощ на 24 двойки за лечение на 

лица с репродуктивни проблеми. 11 двойки ще получат финансови средства 

в размер на 2 000 лв. и 13 двойки ще получат финансови средства в размер 

на 3 500 лв. Не се отпускат средства на 2 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.“.   

 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. № ЗК22000501ВН/21.03.2022 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. 
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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. 

№ ЗК22000501ВН/21.03.2022 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. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

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

Иван Рилски – Варна“ ЕООД с рег. № ОС220000107ВН/10.02.2022 г., 

относно спешен ремонт на покрива на лечебното заведение. 

 

Давам думата на д-р Людмил Цветков - управител на ДКЦ „Свети 

Иван Рилски – Варна“ ЕООД. 

 

Людмил ЦВЕТКОВ 

„Проблемът е дългогодишен, но тази година стана много тежък, тъй 

като теча влиза в електрическата инсталация на четвъртия етаж. След 

експертна оценка на ОП „Инвестиционна политика“, които смятат, че 

ремонта е спешен. Причината е че инсталацията е стара и кабелите са със 

старо покритие. Има направено ККС от ОП „Инвестиционна политика“, 

като необходимите средства за ремонтни дейности са в размер на 147 000 

лв., нося и мога да Ви предоставя цялата разбивка.“  

   

          Председателят подложи на гласуваме, че комисията дава положително 

становище и препраща 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. 
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ПЕТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

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

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

РД20010813ВН-030ВН/04.02.2022 г. и от дирекция „Правно-нормативно 

обслужване“ с рег. № РД20010813ВН-029ВН/01.02.2022 г., относно спешен 

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

лечение – Варна ЕООД. 

 

Предлагам обсъждането на пета, шеста и седма точка от дневния ред да 

ги направим заедно. 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 

ЕООД е уникална за общината, но дейността й премина към Медицинския 

университет и бе закупена съвременна апаратура в размер до 3 млн. лв. 

Апаратура на високо европейско ниво стои в болница, където има течове и се 

нуждае от спешен ремонт, който е изключително сериозен и скъп. До този 

момент общината не е отделила средства, за да бъде направен ремонт на 

лечебното заведение. 

 

          След проведени дебати председателят на комисията подложи на 

гласуваме, че комисията дава положително становище и одобрява 

предложение на Медицински университет – Варна, на дяловете на  

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 

ЕООД да бъде прехвърлена безвъзмездно на Медицински университет – 

Варна, за управление, под условие да не се извършват разпоредителни 

сделки със сградата, в която се осъществява лечебната и учебна дейност и 

да не се променя предназначението й.  

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

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

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

Д19001923ВН-021ВН/21.02.2022 г., относно вземане на решение за 

увеличаване на капитала и изменение на устава на „Специализирана болница 

по очни болести за активно лечение – Варна ЕООД. 

 

          Председателят на комисията подложи на гласуваме, че комисията дава 

положително становище и препраща горецитираното предложение към ПК 

„Собственост и стопанство“ за вземане на окончателно решение.    
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Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - , 

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писма от управителя на 

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

с рег. № РД22004249ВН/25.02.2022 г. и № РД22004249ВН-001ВН/01.03.2022 

г., относно развитие и перспективи за лечебното заведение. 

           /разгледана заедно с пета и шеста точка от дневния ред/ 

 
ОСМА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000081ВН/01.02.2022 г., относно 

изменение на решение № 567-4/17/15.06.2021 г. на Общински съвет – Варна. 

           Председателят на комисията подложи на гласуваме, че комисията 

дава положително становище и препраща горецитираното предложение към 

ПК „Собственост и стопанство“ за вземане на окончателно решение.    

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000050ВН/20.01.2022 г., относно 

извършени кражби и проникване в сградата на болницата.    

Писмо от Коста Базитов с рег. № ОС22000050ВН-007ВН/16.02.2022 г. 

 

          Председателят на комисията подложи на гласуваме, че комисията дава 

положително становище и препраща 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. 
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ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – Заместник 

– кмет на Община Варна с рег. № РД20010897ВН-004ВН/10.02.2022 г., 

относно изпълнение на решение № 1588-6/39/24.04.2019 г. на Общински 

съвет – Варна. 

С това си решение Общински съвет – Варна гласува на всички лечебни 

заведения средства в размер на 35 880 лв., които не са достатъчни за 

обследването и в тази връзка предложението е да бъдат увеличени тези 

средства. 

След проведени дебати председателят на комисията подложи на 

гласуване се проведе среща, след като бъде предоставена информация от 

управителите на лечебните заведения и техните екипи, относно сключените 

договори, обследване, изготвяне на енергиен одит, включително идеен 

проект за кандидатстване във Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“, както изпълнение и перспективи.  

  

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

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Николай Капитанов – 

общински съветник с рег. № РД22004708ВН/047.03.2022 г., относно 

предприемане на действия за подпомагане на бежанската вълна на 

територията на Община Варна. 

Предвид факта, че всички лечебни заведения находящи се на 

територията на Община Варна обслужват украинци тази точка е за 

информация. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 15:20 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                        ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

____/П/__________                                          ______/П/__________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ЕМИНОВА/ 


