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ПРОТОКОЛ 

 

№ 18 

 

Днес 15.12.2022 г. в 15:00 часа се проведе заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието присъстваха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията 

  Антоанета Цветкова  

  Даниела Иванова – Димова  

  Ивайло Митковски 

  Николай Георгиев  

  Николай Евтимов 

  Янко Станев 

 

  Отсъстваха: Калин Михов. 

 

На заседанието присъстваха още: Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна, Милена Димова – общински 

съветник в Общински съвет – Варна и Мария Димитрова – общински съветник 

в Общински съвет – Варна. 

 

Милена Димова направи предложение към първа точка да бъде допълнен 

списъка за отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за 

лечение с името на Надежда Росенова Петрова, искане с вх. № 

РД22026879ВН/14.12.2022 г., като се отпуснат 2 000 (две хиляди) лв. за 

използвани консумативи.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване направеното 

предложение. 

 

 Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Мария Димитрова направи предложение за включване на точка в дневния 

ред, относно покриване на задълженията за ел. енергия и заплати на „СБАЛПФЗ 

– Варна“. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване направеното 

предложение. 

 

Резултати от гласуването: за - 2; против - 1; въздържали се - 4, 

предложението не се приема. 
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Второто направено предложение от Мария Димитрова е за включване на 

точка в дневния ред, относно вземане на решение, с което да се задължи 

Община Варна да намери алтернативно място, като минерални басейни за 

рехабилитация на хората с увреждания. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване направеното 

предложение. 

 

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

предложението не се приема. 

 

Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи в т. Разни да се включи 

„Разглеждане на писмо от проф. Емил Ковачев – управител на „СБАГАЛ Проф. 

д-р Димитър Стаматов Варна“ ЕООД с рег. № З22000617ВН-010ВН/12.12.2022 

г., относно необходимост от средства за проектиране и изпълнение на дейности 

свързани с ВиК и отоплителната системи“. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване направеното 

предложение. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

  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. № ЗК22002663ВН/08.12.2022 г., относно проведено заседание на 

Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи за лечение“ към 

дирекция „Здравеопазване“ на 02.12.2022 г. и писмо от Женя Йорданова с рег. 

№ РД22025431ВН/28.11.2022 г., относно отпускане на еднократна помощ за 

лечение. 

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

Варна с рег. № ОС22000864ВН/13.12.2022 г., относно проведено заседание на 

Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни проблеми“ към дирекция 

„Здравеопазване“ на 12.12.2022 г. 

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

Варна с рег. № ЗК22002647ВН/07.12.2022 г., относно обследване и изготвяне на 

енергийни одити на сградите на лечебните заведения. 

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

V Варна – Света Екатерина“ ЕООД с рег. № Д20001504ВН-004ВН/07.11.2022 

г., относно увеличаване капитала на дружеството. 
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5. Разглеждане на писмо от д-р Живко Жеков – вр.и.д. управител на 

„СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов Варна“ ЕООД с рег. № 

РД22026018ВН/05.12.2022 г., относно възникнала авария в 

електрозахранването на болницата. 

6. Разглеждане на писмо от доц. д-р Цонко Паунов – директор на 

Регионална Здравна инспекция - Варна с рег. № ОС22000844ВН/02.12.2022 г., 

относно заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична 

помощ, хосписите и лечебната дейност на „Амбулатория групова практика за 

специализирана медицинска помощ – център за психично здраве – Варна“ 

ЕООД. 

7. Разни. 

Разглеждане на писмо от проф. Емил Ковачев – управител на „СБАГАЛ 

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

010ВН/12.12.2022 г., относно необходимост от средства за проектиране и 

изпълнение на дейности свързани с ВиК и отоплителната системи. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложения дневния 

ред. 

 

        Резултати от гласуването: за - 7; 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. № ЗК22002663ВН/08.12.2022 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи 

за лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 02.12.2022 г. и писмо от Женя 

Йорданова с рег. № РД22025431ВН/28.11.2022 г., относно отпускане на 

еднократна помощ за лечение. 

 

Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 56 лица и не се 

отпускат на 14 лица. 

         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на граждани 

по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер на 32 050 лв. 

          

Председателя на комисията подложи на гласуване да бъде допълнен 

списъка за отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за 

лечение с името на Надежда Росенова Петрова, искане с вх. № 

РД22026879ВН/14.12.2022 г., като се отпуснат 2 000 (две хиляди) лв. за 

използвани консумативи.  
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 Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Във връзка с писмото от Женя Йорданова, председателя на комисията 

предложи да се допълни списъка за отпускане на еднократна финансова помощ 

по молби на граждани за лечение с името на Михаил Михов, искане с вх. № 

РД22026953ВН/15.12.2022 г., за дете: Данаил Михов, като членовете на 

комисията предложиха да се отпуснат 30 000 (тридесет хиляди) лв. за лечение. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

 Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

След гласуваните допълнения се отпуска еднократна финансова помощ за 

лечение на 58 лица. 

 

         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на граждани 

по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер на 64 050 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. № 

№ ЗК22002663ВН/08.12.2022 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 - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

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. 

№ № ЗК22002663ВН/08.12.2022 г., Общински съвет – Варна не отпуска 

финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 

настоящото решение. 
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Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

  

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо Коста Базитов – заместник кмет 

на Община Варна с рег. № ОС22000864ВН/13.12.2022 г., относно проведено 

заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни проблеми“ към 

дирекция „Здравеопазване“ на 12.12.2022 г. 

 

 Отпуска се еднократна финансова помощ на 34 двойки за лечение на лица 

с репродуктивни проблеми. 26 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 5 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 80 000 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. 

 

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. № 

ОС22000864ВН/13.12.2022 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 - 7; 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. 
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         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. № 

ОС22000864ВН/13.12.2022 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 - 7; 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. № ЗК22002647ВН/07.12.2022 г., относно 

обследване и изготвяне на енергийни одити на сградите на лечебните заведения. 

 

 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 - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

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

управител на „ДКЦ V Варна – Света Екатерина“ ЕООД с рег. № Д20001504ВН-

004ВН/07.11.2022 г., относно увеличаване капитала на дружеството. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване, положителното 

становище на ПК „Здравеопазване“ и препращане на горецитираното писмо 

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

 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ПЕТА ТОЧКА 

 
 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Живко Жеков – вр.и.д. 

управител на „СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов Варна“ ЕООД с рег. № 

РД22026018ВН/05.12.2022 г., относно възникнала авария в 

електрозахранването 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 - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от доц. д-р Цонко Паунов – 

директор на Регионална Здравна инспекция - Варна с рег. № 

ОС22000844ВН/02.12.2022 г., относно заличаване от Регистъра на лечебните 

заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност на 

„Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ – 

център за психично здраве – Варна“ ЕООД. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване, положителното 

становище на ПК „Здравеопазване“ и препращане на горецитираното писмо 

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

 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 
 

СЕДМА ТОЧКА 

 
 

Анелия КЛИСАРОВА 

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от проф. Емил Ковачев – 

управител на „СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов Варна“ ЕООД с рег. 

З22000617ВН-010ВН/12.12.2022 г.,  относно необходимост от средства за 

проектиране и изпълнение на дейности свързани с ВиК и отоплителната 

системи. 
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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 - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

 

 

Край на заседанието: 15:30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                               ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

________/П/__________                                         ________/П/________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                           /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


