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ПРОТОКОЛ 

 

№ 16 

 

Днес 05.10.2022 г. в 11:15 часа се проведе заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието присъстваха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията 

  Антоанета Цветкова  

  Ивайло Митковски 

  Николай Евтимов 

   

 Отсъстваха: Даниела Иванова – Димова, Калин Михов, Николай Георгиев 

и Янко Станев. 

 

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

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

при Община Варна и д-р Людмил Цветков – управител на ДКЦ „Свети Иван 

Рилски – Аспарухово - Варна. 

 

  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. № ЗК22002153ВН/26.09.2022 г., относно проведено заседание на 

Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи за лечение“ към 

дирекция „Здравеопазване“ на 26.09.2022 г. 

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

Варна с рег. № ЗК22002165ВН/27.09.2022 г., относно проведено заседание на 

Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни проблеми“ към дирекция 

„Здравеопазване“ на 26.09.2022 г. 

3. Разглеждане на писмо от д-р Людмил Цветков – управител на ДКЦ 

„Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” с рег. № РД22018253ВН/24.08.2022 

г., относно ново предписание на РЗИ – Варна. 

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

Варна с рег. № РД22019148ВН-005ВН/13.09.2022 г., относно необходимост от 

изместване на „метадоновата програма“ от сградата на „СБАЛПФЗ – Варна“ 

ЕООД. 

5. Разглеждане на писмо от проф. д-р Силва Андонова-Атанасова – изп. 

директор на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна с рег. № 

РД22020977ВН/30.09.2022 г., относно необходимост от отпускане на средства 
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по общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества“ за 2023 г. 

6. Разглеждане на писмо от проф. д-р Албена Керековска – за ректор на 

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

ОС22000727ВН/30.09.2022 г., относно продължаване на договорните 

отношения с Община Варна през 2023 г. и финансиране чрез Общинска 

програма „Зеления двор на Варна“. 

7. Разни. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложения дневния 

ред. 

 

        Резултати от гласуването: за - 4; 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. № ЗК22002153ВН/26.09.2022 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи 

за лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 26.09.2022 г. 

    Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 93 лица и не се 

отпускат на 8 лица. 

         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на граждани 

по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер на 52 800 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. № 

ЗК22002153ВН/26.09.2022 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 - 4; 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. 



3 
 

 

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. 

№ ЗК22002153ВН/26.09.2022 г., Общински съвет – Варна не отпуска 

финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 

настоящото решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 4; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

 След обсъждане на въпроса за отпускане на финансови средства за 

лечение на лица и във връзка с повишаване на цените на медицинските изделия, 

се предложи ПК „Здравеопазване“ да изпрати писмо до директора на 

дирекция „Здравеопазване“, за да се вземе това предвид, при залагане на 

средства в Бюджета на Община за 2023 г. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

  

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК22002165ВН/27.09.2022 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни 

проблеми“ към дирекция „Здравеопазване“ на 26.09.2022 г. 

 

 Отпуска се еднократна финансова помощ на 38 двойки за лечение на лица 

с репродуктивни проблеми. 30 двойки ще получат финансови средства в размер 

на 2 000 лв. и 8 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 88 000 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. 
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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. № 

ЗК22002165ВН/27.09.2022 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 - 4; 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 - 0, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Людмил Цветков – 

управител на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” с рег. № 

РД22018253ВН/24.08.2022 г., относно ново предписание на РЗИ – Варна. 

 

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 - 4; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо Коста Базитов – заместник кмет 

на Община Варна с рег. № РД22019148ВН-005ВН/13.09.2022 г., относно 

необходимост от изместване на „метадоновата програма“ от сградата на 

„СБАЛПФЗ – Варна“ ЕООД. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване препращане на 

горецитираното писмо към ПК „Обществен ред и сигурност“, като становището 

на ПК „Здравеопазване“ е, че преместването на „метадоновата програма“ от 

сградата на „СБАЛПФЗ – Варна“ ЕООД, няма да реши поставения проблем. 

 
 

Резултати от гласуването: за - 4; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 
 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от проф. д-р Силва Андонова-

Атанасова – изп. директор на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна с рег. № 

РД22020977ВН/30.09.2022 г., относно необходимост от отпускане на средства 

по общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества“ за 2023 г. 

 

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 - 4; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

 Анелия КЛИСАРОВА 

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от проф. д-р Албена Керековска 

– за ректор на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 

с рег. № ОС22000727ВН/30.09.2022 г., относно продължаване на договорните 

отношения с Община Варна през 2023 г. и финансиране чрез Общинска 

програма „Зеления двор на Варна“. 
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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 - 4; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 
 

 

 
 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

 

 

Край на заседанието: 11:55 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                               ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

________/П/__________                                         ________/П/________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                           /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


