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ПРОТОКОЛ 

 

№ 17 

 

Днес 19.10.2022 г. в 11:10 часа се проведе заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

 На заседанието присъстваха: 

 Анелия Клисарова – председател на комисията 

 Антоанета Цветкова  

 Даниела Иванова – Димова  

 Николай Георгиев  

 Николай Евтимов 

 Янко Станев 

 

 Отсъстваха: Ивайло Митковски и Калин Михов. 

 

На заседанието присъстваха още: Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна, Мария Димитрова – 

представляваща сдружение „Да спасим Дом Младост“ и Николай Ласков – 

управител на сдружение „Да спасим Дом Младост“. 

 

Имаше направено предложение в дневния ред да бъде включена точка за 

разглеждане на молба от Мария Димитрова – представляваща сдружение „Да 

спасим Дом Младост“ с рег. № РД21011838ВН-173ВН/17.10.2022 г., относно 

възстановяване басейните и чешмата на Дом Младост. 

 

 

  Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи заседанието да 

протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев - управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение  

„Проф. д-р Д. Стаматов“ - Варна“  ЕООД с рег. № З22000617ВН-

004ВН/10.10.2022 г., относно нуждата на лечебното заведение от медицинска 

апаратура, ремонт и реализиране на общински здравно-профилактични 

дейности. 

2. Разглеждане на писмо от д-р Красимир Петров – изп. директор на МБАЛ 

„Св. Анна-Варна“ АД с рег. № РД22021492ВН/06.10.2022 г. и писмо от 

Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“ при Община 

Варна с рег. № РД22021492ВН-001ВН/10.10.2022 г., относно необходимост от 

финансови средства за извършване на ремонтни дейности в Отделение „Детска 

хирургия“ към лечебното заведение. 
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3. Разглеждане на писмо от проф. д-р Силва Андонова-Атанасова – изп. 

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

РД22021607ВН/07.10.2022 г., относно необходимост от изграждане на нова 

сграда за инфекциозните клиники на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна. 

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

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

ОС22000733ВН/07.10.2022 г., относно предложение за общинска програма 

„Обучение на специалистите, работещи в детските ясли, яслените групи в 

детските градини и здравните кабинети в детски градини и училища“ – 2023 г. 

5. Разглеждане на писмо от доц. д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ 

V Варна – Света Екатерина“ ЕООД с рег. № РД22021991ВН/13.10.2022 г., 

относно финансиране изграждането на асансьор към лечебното заведение. 

6. Разглеждане на писмо от д-р Александър Златанов – заместник-министър 

на Здравеопазването с рег. № ЗК20001745ВН-044ВН/12.10.2022 г., относно 

възможностите за финансиране от страна на държавата на „СБАЛПФЗ-Варна“ 

ЕООД. 

7. Разглеждане на писмо от проф. д-р Георги Кобаков – управител на 

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р  

Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД с рег. № Д22000670ВН-

001ВН/17.10.2022 г., относно необходимост от дофинансиране на финансиране 

за извършване на строително-ремонтни дейности в стационара на болницата. 

8. Разни. 

 8.1. Разглеждане на молба от Мария Димитрова – представляваща 

сдружение „Да спасим Дом Младост“ с рег. № РД21011838ВН-

173ВН/17.10.2022 г., относно възстановяване басейните и чешмата на Дом 

Младост. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложения дневния 

ред. 

 

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

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА  

   Колеги, предлагам да разгледаме писмо от проф. д-р Емил Ковачев - 

управител на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение  „Проф. д-р Д. Стаматов“ - Варна“  ЕООД с рег. № 

З22000617ВН-004ВН/10.10.2022 г., относно нуждата на лечебното заведение от 

медицинска апаратура, ремонт и реализиране на общински здравно-

профилактични дейности. 
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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 - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

  

Анелия КЛИСАРОВА 

  Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Красимир Петров – изп. 

директор на МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД с рег. № РД22021492ВН/06.10.2022 г. 

и писмо от Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“ при 

Община Варна с рег. № РД22021492ВН-001ВН/10.10.2022 г., относно 

необходимост от финансови средства за извършване на ремонтни дейности в 

Отделение „Детска хирургия“ към лечебното заведение. 

 

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 - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА 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. № 

РД22021607ВН/07.10.2022 г., относно необходимост от изграждане на нова 

сграда за инфекциозните клиники на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - 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 - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

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

ректор на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с 
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рег. № ОС22000733ВН/07.10.2022 г., относно предложение за общинска 

програма „Обучение на специалистите, работещи в детските ясли, яслените 

групи в детските градини и здравните кабинети в детски градини и училища“ – 

2023 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване, положителното 

становище на ПК „Здравеопазване“ и препращане на горецитираното писмо 

към дирекция „Здравеопазване“ и дирекция „Финанси и бюджет“ за действия 

по компетентност. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 
 

Анелия КЛИСАРОВА 

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

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

РД22021991ВН/13.10.2022 г., относно финансиране изграждането на асансьор 

към лечебното заведение. 
 

 

 

 

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 - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

 

 
 

ШЕСТА ТОЧКА 

 
 

Анелия КЛИСАРОВА 

  Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Александър Златанов – 

заместник-министър на Здравеопазването с рег. № ЗК20001745ВН-

044ВН/12.10.2022 г., относно възможностите за финансиране от страна на 

държавата на „СБАЛПФЗ-Варна“ ЕООД. 
 

 

 

 

Предвид факта, че тази точка не изисква вземане на решение от страна на 

ПК „Здравеопазване“, същата се разглежда за информация. 
 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 
 

 

Анелия КЛИСАРОВА 
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  Колеги, предлагам да разгледаме писмо от проф. д-р Георги Кобаков – 

управител на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д-р  Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД с рег. № 

Д22000670ВН-001ВН/17.10.2022 г., относно необходимост от дофинансиране 

на финансиране за извършване на строително-ремонтни дейности в стационара 

на болницата. 
 

 
 

 

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 - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ОСМА ТОЧКА 
 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

  Колеги, в тази точка ще разгледаме молба от Мария Димитрова – 

представляваща сдружение „Да спасим Дом Младост“ с рег. № РД21011838ВН-

173ВН/17.10.2022 г., относно възстановяване басейните и чешмата на Дом 

Младост. 

 

Беше дадена думата на представители на сдружение „Да спасим Дом 

Младост“, за да запознаят присъстващите с горецитираната молба. 

 

 

 

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/ 


