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ПРОТОКОЛ 

 

№ 14 

 

Днес 13.04.2022 г. в 15:00 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 още: Ивайло Митковски, Калин Михов и Николай 

Георгиев.   

 

На заседанието присъстваха още: Христо Атанасов – общински 

съветник, 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,  Дмитрия 

Григорова – главен счетоводител на „Специализирана болница за активно 

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

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 предложениe от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22006857ВН/31.03.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща функция 

„Здравеопазване“. 

1.1. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на 

Община Варна с рег. № РД22002667ИП-011ВН/30.03.2022 г., във връзка с 

писмо от управителя на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД, относно 

количествено-стойностна смета  за ремонт на покрива на лечебното 

заведение. 

1.2. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на 

Община Варна с рег. № З22000195ВН-001ВН/25.03.2022 г., във връзка с 

писмо от управителя на „Специализирана болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, относно тежкото 

финансово състояние на болницата.    
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1.3. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница 

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

Варна“ ЕООД с рег. № РД22006585ВН/29.03.2022 г., относно необходимост 

от сключване на договор за финансиране за извършване на строително-

ремонтни дейности в стационара на болницата. 

          2. Разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

         Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложениe от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22006857ВН/31.03.2021 г., относно обсъждане и приемане 

на проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща функция 

„Здравеопазване“. 

1.1. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на 

Община Варна с рег. № РД22002667ИП-011ВН/30.03.2022 г., във връзка с 

писмо от управителя на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД, относно 

количествено-стойностна смета  за ремонт на покрива на лечебното 

заведение. 

1.2. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на 

Община Варна с рег. № З22000195ВН-001ВН/25.03.2022 г., във връзка с 

писмо от управителя на „Специализирана болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, относно тежкото 

финансово състояние на болницата.    

1.3. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница 

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

Варна“ ЕООД с рег. № РД22006585ВН/29.03.2022 г., относно необходимост 

от сключване на договор за финансиране за извършване на строително-

ремонтни дейности в стационара на болницата. 

  

          Давам думата на Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

„Здравеопазване“.  

 

Анастасия ГЕОРГИЕВА 

 Запозна членовете на комисията с проектобюджета на Община 

Варна за 2022 г., в частта касаеща функция „Здравеопазване“ и Общински 

програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото 

здраве приложение №22. 
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         Анелия КЛИСАРОВА 

         След проведени дебати председателят на комисията подложи на 

гласуване постъпилите предложения за допълнения към проектобюджета на 

Община Варна за 2022 г., касаещи лечебните заведения, както следва: 

-  151 768,78 лв. за ремонт на покрив на „Диагностично - консултативен 

център „Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД. 

-  1 081 700,13 лв. за извършване на строително-ремонтни дейности в 

стационара на „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД. 

- 682 950 лв., от които 136 717 лв. за контрагенти и 546 233 лв. към 

персонала за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна ЕООД. 

 

Резултати от поименно гласуване: за - 4; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

        Председателят на комисията подложи на гласуване проектобюджета на 

Община Варна за 2022 г., функция „Здравеопазване” и Общински програми 

за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве 

приложение №22, а именно: 

ПК „Здравеопазване“ дава положително становище с така направените 

допълнения на  проектобюджета на Община Варна за 2022 г., функция 

„Здравеопазване” и Общински програми за промоция, профилактика и 

рехабилитация на общественото здраве приложение №22, както следва: 

1. Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми 

в развитието” - 2022 г. в размер на 25 000 лв. 

2. Общинска програма „Скрининг на заболяванията на щитовидна 

жлеза” - 2022 г. в размер на 24 000 лв. 

3. Общинска програма „Скрининг на заболявания на белия дроб” - 2022 

г. в размер на 28 000 лв. 

4. Общинска програма „Контрол на миопия и ранно детско зрение” - 

2022 г. в размер на 10 000 лв. 

5. Общинска програма „Скрининг на очните заболявания” - 2022 г. в 

размер на 10 000 лв. 

6. Общинска програма „Профилактика на рака на гърдата” - 2022 г. в 

размер на 15 000 лв. 

7. Общинска програма „Комплексно пост – Ковид проследяване” - 2022 

г. в размер на 30 000 лв. 

8.Общинска програма „Профилактика на онкологичните заболявания“ 

- 2022 г. в размер на 10 000 лв. 

9. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества” -2022 г. в размер на 75 000 лв. 
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10.Общинска програма „Профилактика на женското здраве“ - 2022 г. в 

размер на 10 000 лв. 

11. Общинска програма “Зеленият двор на Варна” - 2022 г. в размер на 

20 000 лв. 

12. Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ 

-2022 г. в размер на 10 000 лв. 

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане 

на окончателно решение. 

 

Резултати от поименно гласуване: 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: 15:25 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                        ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

______________                                                ________________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ЕМИНОВА/ 


