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ПРОТОКОЛ 

 

№ 2 

 

Днес 10.04.2020 г. в 11:40 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието се включиха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията. 

  Антоанета Цветкова 

  Ивайло Митковски 

  Лидия Маринова 

  Николай Георгиев 

  Николай Евтимов 

  Янко Станев  

  

 Не се включи: Калин Михов 

 

Включиха се още: Тодор Балабанов – Председател на Общински 

съвет – Варна, Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна, 

Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“ 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 г-н Коста Базитов – замесник-

кмет на Община Варна с рег. № ЗК20000631ВН/03.04.2020 г., относно 

отпускане и неотпускане на финансова помощ за лечение на лица с 

репродуктивни проблеми. 

2. Разглеждане на предложение от г-н Коста Базитов – замесник-кмет 

на Община Варна с рег. № ЗК20000632ВН/03.04.2020 г., относно отпускане 

и неотпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически 

лица. 

3. Разни. 

 

Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от г-н Коста Базитов 

– замесник-кмет на Община Варна с рег. № ЗК20000631ВН/03.04.2020 г., 

относно отпускане и неотпускане на финансова помощ за лечение на лица 

с репродуктивни проблеми. 

   

Подадени са общо 48 молби за финансова помощ за лечение на лица 

с репродуктивни проблеми. Отпуска се еднократна финансова помощ на 40 

двойки за лечение на лица с репродуктивни проблеми.  Не се отпускат 

финансова помощ на 8 двойки за лечение на лица с репродуктивни 

проблеми на съгласно чл. 6 и чл. 9 от Правилата за отпускане на финансова 

помощ за лечение на безплодие  на семейства и лица, живеещи на семейни 

начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Варна. С 

тези двойки е проведен разговор и те знаят проблемите, които имат за да 

не бъдат допуснати. 

      Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на лица с 

репродуктивни проблеми в настоящия протокол е в размер на 116 000 лв.  

  

Колеги предлагам да гласуваме анблок предложението за отпускане 

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. 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. № ЗК20000631ВН/03.04.2020 г., решение на 

Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 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. 

 

1. И. П. и С. Х., искане с вх. № РД19015645ВН/23.08.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. 

2. Л. И. и Р. П., искане с вх. № РД19015921ВН/27.08.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. 

3. В. Ц. и Н. Г., искане с вх. № РД19016053ВН/28.08.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  
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4. К. К. и Х. К., искане с вх. № РД19016356ВН/02.09.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

5. Г. Г. и Й. Г., искане с вх. № РД19019133ВН/11.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

6. С. К. и П. К., искане с вх. № РД19019017ВН/10.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации. 

7. Р. И. и М. Г., искане с вх. № РД19019487ВН/16.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

8. Т. Р. и Г. В., искане с вх. № РД19019771ВН/21.10.2019 г. – отпуска 

съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди и 

петстотин) лв. за донорска програма. 

9. К. Г. и Х. Б., искане с вх. № РД19019990ВН/23.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

10. Т. Х. и Й. Х., искане с вх. № РД19020120ВН/25.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. 

11. В. М. и П. Й., искане с вх. № РД19020213ВН/28.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. 

12. Д. А. и Д. Д., искане с вх. № РД19020421ВН/30.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

13. К. М. и П. М., искане с вх. № РД19020428ВН/30.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

14. Г. Н. и И. П., искане с вх. № РД19020569ВН/31.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации. 

15. Д. Д. и В. Д., искане с вх. № РД19020601ВН/31.10.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

16. Н. М. и М. В., искане с вх. № РД19020994ВН/07.11.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

17. Ц. Н. и Г. А., искане с вх. № РД19022243ВН/26.11.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  
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18. М. Р. и Е. Р., искане с вх. № РД19022277ВН/27.11.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации. 

19. А. Б. и Г. С., искане с вх. № РД19022326ВН/27.11.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

20. Д. В. и Д. С., искане с вх. № РД19021890ВН/21.11.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

21. С. Д. и Г. Д., искане с вх. № РД19022496ВН/29.11.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

22. С. Й. и Н. С., искане с вх. № РД19023014ВН/05.12.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

23. Д. С. и Р. Д., искане с вх. № РД19023589ВН/12.12.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

24. С. С. и К. Д., искане с вх. № РД19022702ВН/03.12.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

25. Б. С.-С. и Е. Й.,  искане с вх. № РД19024011ВН/19.12.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. 

26. В. П. и Р. А.,  искане с вх. № РД19024111ВН/20.12.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. мед. изследвания и манипулации и/или инвитро. 

27. С. Х. и Ж. Х., искане с вх. № РД19024145ВН/20.12.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. 

28. А. С. и М. К., искане с вх. № РД19024255ВН/23.12.2019 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. мед. изследвания и манипулации и/или инвитро. 

29. К. К. и М. К., искане с вх. № РД20000029ВН/02.01.2020 г. и 

молба вх. № РД20000029ВН_001ВН/26.02.2020 г. – отпуска съобразно 

установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди и петстотин) лв. за 

донорска програма. 

30. Г. К. и К. К., искане с вх. № РД20001135ВН/20.01.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. мед. изследвания и манипулации. 

31. И. А. и А. А., искане с вх. № РД20005230ВН/11.03.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. 
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32. Л. Г.-Н. и Ф. Н., искане с вх. № РД20001401ВН/22.01.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

33. М. Н. и Д. Д., искане с вх. № РД20001442ВН/23.01.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. за мед. изследвания и манипулации и/или инвитро. 

34. В. В. и И. П.,  искане с вх. № РД20002348ВН/31.01.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. мед. изследвания и манипулации и/или инвитро. 

35. Д. Т. и А. М., искане с вх. № РД20002288Н/31.01.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. 

36. Р. И. и В. Р., искане с вх. № РД20002489ВН/03.02.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

37. Д. Л. и И. Л.,  искане с вх. № РД20002732ВН/05.02.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) 

лв. мед. изследвания и манипулации и/или инвитро. 

38. Р. Л. и Б. Л., искане с вх. № РД20002925ВН/07.02.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

39. Д. М. и М. К., искане с вх. № РД20003566ВН/17.02.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма.  

40. С. Д. и Н. И., искане с вх. № РД20003566ВН/17.02.2020 г. – 

отпуска съобразно установен здравен статус, сумата до 3 500 (три хиляди 

и петстотин) лв. за донорска програма. (за първи път кандидатстват) 
 

  Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Колеги предлагам да гласуваме 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. 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. № ЗК20000631ВН/03.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото решение. 
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1. В. П. и Р. А., искане с вх. № РД19023615ВН/13.12.2019 г. 

Основание: чл. 6 от „Правилата за отпускане на финансова помощ за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Варна“  

2. Р. Л. и Б. Л., искане с вх. № РД20001294ВН/21.01.2020 г. 

Основание: чл. 6 от „Правилата за отпускане на финансова помощ за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Варна“. 

3. А. А. и Б. Х., искане с вх. № РД19021663ВН/18.11.2019 г. 

Основание: чл. 9 от „Правилата за отпускане на финансова помощ за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Варна“. 

4. Л. Ч. и Н. Ж., искане с вх. № РД19022494ВН/29.11.2019 г. 

Основание: чл. 9 от „Правилата за отпускане на финансова помощ за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Варна“. 

5. Т. Г. и Н. Л., искане с вх. № РД19023891ВН/17.12.2019 г. 

Основание: чл. 9 от „Правилата за отпускане на финансова помощ за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Варна“.  

6. С. И. и Д. К., искане с вх. № РД20002446ВН/03.02.2020 г. 

Основание: чл. 9 от „Правилата за отпускане на финансова помощ за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Варна“. 

7. М. И. и И. И., искане с вх. № РД20002693ВН/05.02.2020 г. 

Основание: чл. 9 от „Правилата за отпускане на финансова помощ за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Варна“. 

8. Н. И. и Д. Д., искане  с вх. № РД20001120ВН/20.01.2020 г. 

Основание: чл. 9 от „Правилата за отпускане на финансова помощ за 

лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Варна“. 

 

Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 
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 ВТОРА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от г-н Коста Базитов – 

замесник-кмет на Община Варна с рег. № ЗК20000632ВН/03.04.2020 г., 

относно отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 

лечение на физически лица. 

      Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 184 лица и не 

се отпускат на  138 лица. 

      Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 

граждани по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер 

на 73 150 лв.  

 

Колеги, мнения и съображения. 

Лидия МАРИНОВА 

Предлагам решенията за отпускане на финансова помощ да бъдат 

гласувани с предварително изпълнение, за да не чакат гражданите. 

  

Анeлия КЛИСАРОВА 

Това е добро предложение, защото хората отдавна чакат. 

 

Колеги предлагам да гласуваме анблок отпускането на еднократна 

финансова помощ по молби на граждани за лечение и да вземем следното 

решение. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, 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. 

№ ЗК20000632ВН/03.04.2020 г., решение на Общински съвет – Варна № 

156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 

отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 

към настоящото решение.  

1. Е. М., искане с вх. № РД19012476ВН/04.07.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи (очна леща).  

2. В. Г., искане с вх. № РД19012224ВН/02.07.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

3. А. Ч., искане с вх. № РД19023252ВН/09.12.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

4. П. Е., искане с вх. № РД19012516ВН/05.07.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 
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5. П. П., искане с вх. № РД19012578ВН/08.07.2019 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи.  

6. Т. Й., искане с вх. № РД19012789ВН/10.07.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 

7. Г. Н., искане с вх. № РД19013073ВН/15.07.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за извършени операции.  

8. Ж. Ж., искане с вх. № РД19012996ВН/15.07.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК. 

9. Д. Д., искане с вх. № РД19013022ВН/15.07.2019 г. – отпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи и медикаменти с 

частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 100% заплащани от 

пациента. 

 10. С. Ф., искане с вх. № РД19013012ВН/15.07.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 

 11. К. С., искане с вх. № РД19013008ВН/15.07.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за изработка на зъбни протези. 

12.  В. К., искане с вх. № РД19013011ВН/15.07.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за предстояща операция със становище от специалист. 

13. Е. А., искане с вх. № РД19013160ВН/16.07.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи. 

14. С. И., искане с вх. №РД19013131ВН/16.07.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

15. Д. Й., искане с вх. № РД19013150ВН/16.07.2019 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за рехабилитация. 

16. Т. Н., искане с вх. № РД19013241Н/17.07.2019 г. – отпуска 600 

(шестстотин) лв. за използвани консумативи.  

 17. П. Я., искане с вх. № РД19020951ВН/06.11.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за предстояща операция. 

 18. С. И., искане с вх. № РД19013651ВН/24.07.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за предстояща операция.  

   19. Д. М., искане с вх. № РД19013290ВН/18.07.2019 г. – отпуска 

100 (сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК 

и 100% заплащани от пациента. 

20. Г. Н., искане вх. № РД19018681ВН/07.10.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.   

21. М. М., искане с вх. № РД19013624ВН/24.07.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за рехабилитация.  

22. Х. П., искане с вх. № РД19013711ВН/24.07.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти 100% заплащани от пациента.  
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23. Д. Д, искане с вх. № РД19013743ВН/25.07.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

   24. Д. М., искане с вх. № РД20000870ВН/16.01.2020 г. за детето му 

М. Н. – отпуска 400 (четиристотин) лв. за използвани консумативи 

(вертикализатор).  

   25. С. М., искане с вх. № РД19013841ВН/26.07.2019 г. – отпуска 1000 

(хиляда) лв. за извършена операция.  

26. В. П., искане с вх. № РД20003286ВН/12.02.2020 г. за детето й К. 

К. – отпуска 300 (триста) лв. за използвани консумативи.  

27. М. А., искане с вх. № РД19014060ВН/30.07.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за извършена операция. 

28. М. П., искане с вх. № РД19014127ВН/31.07.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи.  

29. Д. Б., искане с вх. № РД19014245ВН/01.08.2019 г. – отпуска  100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

30. М. М., искане с вх. № РД19014467ВН/05.08.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

31. Р. С., искане с вх. № РД19014384ВН/05.08.2019 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за медикаменти 100% заплащани от пациента.  

32. М. И., искане с вх. № РД19014580ВН/06.08.2019 г. за детето й 

Я. И. – отпуска 400 (четиристотин) лв. за консумативи със становище от 

специалист (корсет за гръб).  

33. Д. В., искане с вх. № РД19014713ВН/08.08.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

34. М. Н., искане с вх. № РД20000705ВН/14.01.2020 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за медикаменти 100% заплащани от пациента.  

35. П. Х., искане с  вх. № РД19014912ВН/12.08.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

36. М. Т., искане с вх. № РД19014904ВН/12.08.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

37. В. Т., искане с вх. № РД19014907ВН/12.08.2019 г. – отпуска  800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи и медикаменти 100% 

заплащани от пациента.  

38. К. Н., искане с вх. № РД19015080ВН/14.08.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи.  

39. Т. Д., искане с вх. № РД19015252ВН/19.08.2019 г. – отпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

40. Р. И., искане с вх. № РД19015419ВН/20.08.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  
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41. Д. И., искане с вх. № РД19015421ВН/20.08.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

42. Г. М., искане с вх. № РД19015356ВН/20.08.2019 г. – отпуска  400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

43. С. Д., искане с вх. № РД19015393ВН/20.08.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи. 

44. К. К., искане с вх. №РД19015518ВН/21.08.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 

45. Д. Д., искане с вх. № РД19015471ВН/21.08.2019 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи.  

46. Я. Я., искане с вх. №РД19015662ВН/23.08.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за предстояща операция.  

47. К. Т., искане с вх. № РД19015695ВН/23.08.2019 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи. 

48. Е. С., искане с вх. № РД20001671ВН/27.01.2020 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК. 

49. М. М., искане с  вх. № РД19016003ВН/28.08.2019 г. – отпуска 2 

000 (две хиляди) лв. за извършена операция, използвани консумативи и  

медикаменти 100% заплащани от пациента.  

50. Г. П., искане с вх. № РД19016308ВН/30.08.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

51. Х. И., искане с вх. № РД19016277ВН/30.08.2019 г. – отпуска 2 

000 (две хиляди) лв. за използвани консумативи и за медикаменти 100% 

заплащани от пациента.  

52. И. В., искане с вх. № РД19016346ВН/02.09.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК. 

53. К. К., искане с вх. № РД19016523ВН/04.09.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

54. Р. Д., искане с вх. № РД19016552ВН/04.09.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за медикаменти 100% заплащани от пациента. 

55. В. Б., искане с вх. № РД19016534ВН/04.09.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за  медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

56. Д. А., искане с вх. № РД19016594ВН/04.09.2019 г. за детето й С. 

И. – отпуска 800 (осемстотин) лв. за консумативи, необходими със 

становище от специалист (корсет). 

57. Е. С., искане с вх. № РД19016879ВН/10.09.2019 г.  – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за извършена операция. 

58. Р. И., искане с вх. № РД19016910ВН/11.09.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи (апарат за сънна апнея).  
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59. В. К., искане с вх. № РД19017036ВН/12.09.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи. 

60. Д. И., искане с вх. № РД19017030ВН/12.09.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи (постоянен катетър).  

61. Д. А., искане с вх. № РД19017043ВН/12.09.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

62. В. В., искане с вх. № РД19017134ВН/13.09.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

63. М. К., искане с вх. № РД19017299ВН/16.09.2019 г. – отпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

64. Д. Д., искане с вх. № РД19017246ВН/16.09.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за проведена рехабилитация. 

65. Д. И., искане с вх. № РД19017269ВН/16.09.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за предстояща операция.  

66. М. В., искане с вх. № РД19017359ВН/17.09.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за  медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК.  

67. А. К., искане с вх. № РД19017363ВН/17.09.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

68. Н.К., искане с вх. № РД19017372ВН/17.09.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

69. Й. С., искане с вх. № РД19017524ВН/18.09.2019 г. – отпуска 1 

000 (хиляда) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и медикаменти 100% заплащани от пациента. 

70. Д. Д., искане с вх. № РД19017494ВН/18.09.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за извършена медицинска дейност (стоматологично 

лечение).  

71. В. А., искане с вх. № РД19017560ВН/19.09.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

72. Р. К., искане с вх. № РД19017907ВН/25.09.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК.  

73. В. П., искане с вх. № РД19017918ВН/25.09.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

74. В. А., искане с  вх. № РД19018075ВН/27.09.2019 г. за детето й 

С. М. – отпуска   450 (четиристотин и петдесет) лв. за консумативи. 

75. И. К., искане с вх. № РД19018193ВН/30.09.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

76. Д. Д., искане с вх. № РД19018176ВН/30.09.2019 г. – отпуска 1 000 

(хиляда) лв. за  закупуване на система за подпомагане на ходенето.  

77. С. С., искане с вх. № РД19018184ВН/30.09.2019 г. – отпуска 700 

(седемстотин) лв. за  извършена операция.  

78. М. М., искане с вх. № РД19018198ВН/30.09.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  
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79. Ж. Ж., искане с вх. №РД19018799ВН/08.10.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

80. Т. С., искане с вх. № РД19018967ВН/09.10.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи (очна леща).  

81. Н. П., искане с вх. №РД19018966ВН/09.10.2019 г., за детето й 

Н. Н. – отпуска 700 (седемстотин) лв. за използвани консумативи.  

82. И. Я., искане с вх. № РД20002026ВН/29.01.2020 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.   

83. Ф. И., искане с вх. № РД19019003ВН/10.10.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи.  

84. М. Х., искане с вх. № РД19019113ВН/11.10.2019 г.  – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи.  

85. В. Н., искане с вх. № РД19019104ВН/11.10.2019 г. за детето й 

М. И. – отпуска   1500 (хиляда и петстотин) лв. за  трансплантация на 

стволови клетки.  

86. М. Р., искане с вх. № РД19019245ВН/14.10.2019 г. – отпуска 700 

(седемстотин) лв. за използвани консумативи.  

87. К. Г., искане с вх. № РД20001544ВН/24.01.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

88. Е. С., искане с вх. № РД20002003ВН/29.01.2020 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за извършена операция.  

89. К. К., искане с вх. № РД19019394ВН/15.10.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

90. Б. Е., искане с вх. № РД19019576ВН/17.10.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за извършена операция.  

91. П. Й., искане с вх. № РД19019578ВН/17.10.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за МДД, 100% заплащана от пациента.  

92. Г. Д., искане с вх. № РД20002269ВН/30.01.2020 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

93. М. В., искане с вх. № РД19019749ВН/21.10.2019 г. – отпуска 450 

(четиристотин и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% 

реимбурсация от НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

94. М. М., искане с вх. № РД19019906ВН/22.10.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за извършена операция.  

95. Р. С., искане с вх. № РД19019964ВН/23.10.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

96. К. К., искане с вх. № РД19019961ВН/23.10.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

97. Е. Ц., искане с вх. № РД19020046ВН/24.10.2019 г. за детето й  

А. Н.  – отпуска 700 (седемстотин) лв. за използвани консумативи.  
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98. К. Б., искане с вх. № РД19020229ВН/28.10.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи.  

99. К. К., искане с вх. № РД19020251ВН/28.10.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

100. Т. Д., искане с вх. № РД19020257ВН/28.10.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 

101. Г. Н., искане с вх. №РД20002090ВН/29.01.2020 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

102. М. М., искане с вх. № РД19020317ВН/29.10.2019 г. – отпуска 

500 (петстотин) лв. за използвани консумативи. 

103. Р. М.-Х., искане с вх. № РД19020460ВН/30.10.2019 г. – отпуска 

250 (двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

104. А. И., искане с  вх. № РД19020528ВН/31.10.2019 г. – отпуска  

250 (двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

105. К. П., искане с вх. № РД20001532ВН/24.01.2020 г. за детето й 

Н. П. – отпуска   250 (двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

106. П. Д., искане с вх. № РД20001503ВН/23.01.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за дентално лечение.  

107. Д. Т., искане с вх. № РД19020789ВН/05.11.2019 г. за детето му 

И. Т. – отпуска 1 000 (хиляда) лв. за извършена операция. 

108. Р. Д., искане с вх. № РД19013749ВН/25.07.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация 

от НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

109. К. Т., искане с вх. № РД19020897ВН/06.11.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи (очни лещи).  

110. Г. Г., искане с вх. № РД19013628ВН/24.07.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

111. Р. Д., искане с вх. № РД19021013ВН/07.11.2019 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за извършена операция. 

112. С. Д., искане с вх. № РД19021319ВН/12.11.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 

113. Е. В., искане с вх. № РД19021412ВН/13.11.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

114. М. Й., искане с вх. № РД19021513ВН/14.11.2019 г. – отпуска 

750 (седемстотин и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

115. С. К., искане с вх. № РД19021462ВН/14.11.2019 г. за детето й 

Т. Г. – отпуска 200 (двеста) лв. за МДД, 100% заплащана от пациента. 
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116. Д. Г., искане с вх. № РД19021762ВН/19.11.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

117. Й. Д., искане с вх. № РД19021788ВН/19.11.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 

118. П. Н., искане с вх. № РД19021912ВН/21.11.2019 г. – отпуска 1 

000 (хиляда) лв. за извършена операция и медикаменти с частична или 

100% реимбурсация от НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

119. С. Д., искане с вх. № РД19022006ВН/19.11.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

120. С. Ц., искане с вх. № РД20001502ВН/23.01.2020 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

121. И. С., искане с вх. № РД19022248ВН/26.11.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за извършена операция.  

122. М. П., искане с вх. № РД19022306ВН/27.11.2019 г. – отпуска 

100 (сто) лв. за медикаменти с частична реимбурсация от НЗОК и 100% 

заплащани от пациента.  

123. Л. М., искане с вх. № РД19022374ВН/28.11.2019 г– отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 

124. Д. Д., искане с вх. № РД19022394ВН/28.11.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

125. Д. С., искане с вх. № РД19022438ВН/28.11.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи.  

126. Г. К., искане  с вх. №РД20002118ВН/29.01.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

127. А. К., искане с вх. №РД19022489ВН/29.11.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

128. В. А., искане с вх. № РД19022566ВН/02.12.2019 г. – отпуска 550 

(петстотин и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

129. Й. Д., искане с вх. № РД19022902ВН/04.12.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

130. Ж. З., искане с вх. №РД19023031ВН/05.12.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

131. А. А., искане с вх. № РД19022077ВН/25.11.2019 г. за детето й 

М. А. – отпуска 1 000 (хиляда) лв. за рехабилитация.  

132. Е. М., искане с вх. № РД19016344ВН/02.09.2019 г. – отпуска 1 

000 (хиляда) лв. за използвани консумативи. 

133. И. М., искане с вх. № РД19023035ВН/05.12.2019 г. – отпуска 

250 (двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи (очна леща).  
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134. Д. Й., искане с вх. № РД19022966ВН/05.12.2019 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи. 

135. Н. Н., искане с  вх. № РД19023447ВН/11.12.2019 г. – отпуска 

300 (триста) лв. за използвани консумативи (апарат за въздух под 

налягане).  

136. Д. Г., искане с вх. № РД19023449ВН/11.12.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация ог НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

137. М. А., искане с вх. № РД19023599ВН/12.12.2019 г. 300 (триста) 

лв. за използвани консумативи (очна леща).  

138. Н. Ч., искане с вх. № РД19023663ВН/13.12.2019 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% риембурсация от НЗОК 

100% заплащани от пациента. 

139. П. А., искане с вх. № РД19023676ВН/13.12.2019 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

140. И. Й., искане с  вх. № РД19023671ВН/13.12.2019 г. – отпуска 

500 (петстотин) лв. за използвани консумативи.  

141. М. Г., искане с вх. № РД19023546ВН/12.12.2019 г. – отпуска  

800 (осемстотин) лв. за извършена операция.  

142. В. А., искане с вх. № РД19023853ВН/17.12.2019 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи. 

143. Р. С., искане с вх. № РД19023897ВН/17.12.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

144. О. М., искане с вх. № РД19023974ВН/18.12.2019 г. – отпуска 

400 (четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

145. М. Г., искане с вх. № РД19023948ВН/18.12.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за предстояща операция.  

146. В. А., искане с вх. № РД19024028ВН/19.12.2019 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи.  

147. А. И., искане с  вх. № РД19024086ВН/19.12.2019 г. за детето й 

М. Р. – отпуска 400 (четиристотин) лв. за медикаменти 100% заплащани от 

пациента.  

148. Е. Д., искане с вх. № РД19024130ВН/20.12.2019 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за дентално лечение.  

149. Н. Д., искане с вх. № РД19024123ВН/20.12.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи (нитинолов водач). 

150. Д. Й., искане с вх. № РД20000059ВН/03.01.2020 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за рехабилитация.  

151. М. Т., искане с вх. № РД20000048ВН/03.01.2020 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  
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152. Ф. М., искане с вх. № РД20000152ВН/06.01.2020 г. за детето й 

Л. М. – отпуска 150 (сто и петдесет) лв. за медикаменти 100% заплащани 

от пациента.  

153. М. К., искане с вх. № РД20000485ВН/10.01.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

154. Г. Г., искане с вх. № РД20000589ВН/13.01.2020 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за използвани консумативи (катетър).  

155. Й. А., искане с вх. № РД20000590ВН/13.01.2020 г. за детето му 

Х. М. – отпуска 500 (петстотин) лв. за използвани консумативи.  

156. Д. Д., искане с вх. № РД20000615ВН/13.01.2020 г. – отпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

157. М. С., искане с вх. № РД20001668ВН/27.01.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична реимбурсация от НЗОК и 100% 

заплащани от пациента.  

158. Т. Р., искане с вх. № РД20000741ВН/14.01.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за рехабилитация. 

159. Д. Д., искане с  вх. № РД20000708ВН/14.01.2020 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% запращани от пациента.  

160. М. Г., искане с вх. № РД20000436ВН/09.01.2020 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи.  

161. М. А., искане с вх. № РД20000712ВН/14.01.2020 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за извършена операция.  

162. М. Е., искане с вх. № РД20000703ВН/14.01.2020 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи.  

163. Н. И., искане с вх. № РД20000857ВН/16.01.2020 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за извършена операция.  

164. А. К., искане с вх. № РД20000854ВН/16.01.2020 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.   

165. Д. Б., искане с вх. № РД20000856ВН/16.01.2020 г. – отпуска 

(четиристотин) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

166. Д. М., искане с вх. № РД20001118ВН/20.01.2020 г., за детето й 

Г. В. – отпуска 850 (осемстотин и петдесет) лв. за проведена 

рехабилитация.  

167. З. К., искане с вх. № РД20001178ВН/20.01.2020 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

168. Д. М., искане с вх. № РД20001305ВН/21.01.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за проведена рехабилитация.  

169. Д. Д., искане с вх. № РД20001251ВН/21.01.2020 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за извършена операция. 
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170. И. Н., искане с вх. № РД20001258ВН/21.01.2020 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи.  

171. Ю. Ф., искане с вх. № РД20001760ВН/27.01.2020 г. – отпуска 

200 (двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от 

НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

172. К. Г., искане с вх. № РД20001409ВН/22.01.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента.  

173.Й. П., искане с вх. № РД20001737ВН/27.01.2020 г. – отпуска 450 

(четиристотин и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

174. В. В., искане с вх. № РД20001402ВН/22.01.2020 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за медицинска храна и използвани консумативи. 

175. Р. С., искане с вх. № РД20001356ВН/22.01.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

176. Е. Я., искане с вх. № РД20001498ВН/23.01.2020 г. за детето й 

С. И. – отпуска 200 (двеста) лв. за медикаменти 100% заплащани от 

пациента.  

177. Е. Я., искане с вх. № РД20001499ВН/23.01.2020 г. за детето й 

И. И. – отпуска 200 (двеста) лв. за медикаменти 100% заплащани от 

пациента.  

178. А. Н., искане с вх. № РД20001508ВН/23.01.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична реимбурсация от НЗОК и 100% 

заплащани от пациента.  

179.М. С., искане с вх. № РД20002878ВН/07.02.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи.  

180. М. С., искане с вх. № РД20003213ВН/11.02.2020 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

181. А. А., искане с вх. № РД19012811ВН/10.07.2019 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК и 

100% заплащани от пациента. 

182. Д. Д., искане с вх. № РД19016920ВН/11.09.2019 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за извършена операция 

183. Н. Х., искане с вх. № РД20003395ВН/13.02.2020 г. – отпуска  

2 000 (две хиляди) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация 

от НЗОК и 100% заплащани от пациента и използвани консумативи. 

184. В. Р., искане с вх. № РД20004475ВН/28.02.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за дентално лечение.  

  

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 
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Ивайло МИТКОВСКИ 

Колко са лицата, на които не им е отпусната еднократна финансова 

помощ? 

 

Анелия Клисарова 

138 е общия брой на лицата, на които не се отпуска еднократна 

помощ за лечение. Лицата не са допуснати по различни причини, но искам 

да Ви кажа че това са молби от месец юни 2019 г. до месец януари 2020 г. 

Има включени спешни случаи от месец февруари 2020 г. Останалите лица 

не отговарят на критериите. За всички лица  общинските съветници могат 

да проверят, защо не са им е отпусната еднократна помощ по досиетата, 

които са в дирекция „Здравеопазване“. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Имате ли представа още колко молби има? 

 

Анастасия Георгиева 

Има 88 молби към момента. 

 

Анелия Клисарова 

  Колеги предлагам да гласуваме анблок неотпускането на еднократна 

финансова помощ по молби на граждани за лечение и да вземем следното 

решение. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, 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. № ЗК20000632ВН/03.04.2020 г., Общински съвет – Варна не 

отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 

към настоящото решение. 

1. М. С., искане с вх. № РД19012372ВН/03.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

2. В. А., искане с вх. № РД19012445ВН/04.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

3.И. К., искане с вх. №РД20001315ВН/22.01.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Я. П., искане с вх. № РД19012778ВН/10.07.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 
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5. О. Я., искане с вх. № РД19012933ВН/12.07.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. ) 

6. А. И., искане с вх. № РД19013335ВН/18.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

7. Ф. А., искане с вх. № РД19012262ВН/02.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

8. Й. С., искане с вх. № РД19021316ВН/12.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

9. Ж. С., искане с вх. № РД19013910ВН/29.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

10. К. В., искане с вх. № РД19013923ВН/29.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

11. Я. Л., искане с вх. № РД19013919ВН/29.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

12. Д. С., искане с вх. № РД19013908ВН/29.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

13. Б. С., искане с вх. № РД19014306ВН/02.08.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

14. В. В., искане с вх. № РД19014325ВН/02.08.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

15. Н. С., искане с вх. № РД19014309ВН/02.08.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

16. М. Г., искане с вх. № РД19014409ВН/05.08.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

17. З. Х., искане с вх. №РД19014457ВН/05.08.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

18. З. Д., искане с вх. № РД19014989Н/13.08.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  
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19. Р. Е., искане с вх. № РД19015064ВН/13.08.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

20. Й. Х., искане с вх. № РД19022973ВН/05.12.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

21. Д. М., искане с вх. № РД19016358ВН/02.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

22. З. Л., искане с вх. № РД19016471ВН/03.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

23. Ю. Д., искане с вх. № РД19016532ВН/04.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

24. И. С., искане с вх. № РД19016557ВН/04.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

25. М. Д., искане с вх. № РД19013340Н/18.07.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

26. E. И., искане с вх. №РД19017022ВН/12.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

27. Л. К., искане с вх. № РД19017017ВН/12.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

28. С. С., искане с вх. № РД19017254ВН/16.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

29. Я. Я., искане с вх. № РД19017515ВН/18.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

30. Й. Б., искане с вх. № РД19017569ВН/19.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

31. А. М., искане с вх. № РД19017669ВН/20.09.2019 г. за детето й 

Д. А., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 
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приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец. 

32. Р. Х., искане с вх. № РД19017754ВН/24.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

33. Д. Д., искане с вх. № РД19017866ВН/25.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

34. К. Г., искане с вх. № РД19017922ВН/25.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

35. Ф. К., искане с вх. № РД19017999ВН/26.09.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

36. Г. Х., искане с вх. № РД19018165ВН/30.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

37. Д. П., искане с вх. № РД19018133ВН/30.09.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

38. Х. И., искане с вх. № РД19018168ВН/30.09.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Изследвания и манипулации, които се заплащат изцяло от НЗОК.  

39. Б. М., искане с вх. № РД19013631ВН/24.07.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

40. Р. К., искане с вх. № РД19018750ВН/07.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

41. С. И., искане с вх. № РД19018793ВН/08.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

42. Н. С., искане с вх. № РД19019042ВН/10.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

43. С. Д., искане с вх. № РД19019040ВН/10.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

44. Д. Х., искане с вх. № РД19019367ВН/15.10.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.   
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45. Д. Д., искане с вх. № РД19019482ВН/16.10.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

46. С. С., искане с вх. № РД19019775ВН/21.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

47. П. Ш., искане с вх. № РД19019773ВН/21.10.2019 г. Основание: 

Искане за отпускане  на еднократна финансова помощ за лечение 

двукратно в рамките на една календарна година, като по първото искане са 

отпуснати финансови средства.  

48. Р. И., искане с вх. № РД19019908ВН/22.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

49. В. В., искане с вх. № РД19019895ВН/22.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

50. А. И., искане с вх. № РД19020142ВН/25.10.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

51. С. И., искане с вх. № РД19020248ВН/28.10.2019 г. за детето й В. 

И., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец.  

52. С. Х., искане с вх. №РД19020340ВН/29.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

53. А. П., искане с вх. № РД19020373ВН/29.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

54. К. В., искане с вх. №РД19020371ВН/29.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

55. С. П., искане с вх. № РД19020573ВН/31.10.2019 г. за детето й Д. 

Я., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец.   

56. И. И., искане с вх. № РД19020551ВН/31.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

57. Р. М.-Х., искане с вх. № РД19020572ВН/31.10.2019 г. за детето 

й Т. Х., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец.  
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58. Н. Н., искане с вх. № РД19020716ВН/04.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

59. С. З., искане с вх. № РД19020736ВН/04.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

60. Т. Т., искане с вх. № РД19020712ВН/04.11.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

61. С. К., искане с вх. № РД19020806ВН/05.11.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

62. Д. А., искане с вх. № РД19020846ВН/05.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

63. З. В., искане с вх. № РД19020842ВН/05.11.2019 г. Основание:  

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

64. Д. М., искане с вх. № РД20001647ВН/27.01.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

65. Ж. Д., искане с вх. № РД19020987ВН/07.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

66. М. Т., искане с вх. № РД19021023ВН/07.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

67. А. А., искане вх. №РД19021064ВН/08.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

68. Х. М., искане с вх. № РД19021327ВН/12.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

69. Д. Д., искане с вх. № РД19021318ВН/12.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

70. С. Т., искане с вх. №РД19021259ВН/12.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  
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71. З.. К., искане с вх. № РД19021497ВН/14.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

72. М. К., искане с вх. № РД19021642ВН/15.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

73. П. Б., искане с вх. № РД19021778ВН/19.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

74. Р. М., искане с вх. № РД19021938ВН/21.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

75. Т. М., искане с вх. № РД19021937ВН/21.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

76. Т. П., искане с вх. № РД19021916ВН/21.11.2019 г. за детето й В. 

Т., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец.  

77. И. В., искане с вх. № РД19021970ВН/21.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

78. Т. К., искане с вх. № РД19022089ВН/25.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

79. А. М., искане с вх. № РД19022082ВН/25.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

80. Й. А., искане с вх. № РД19022063ВН/25.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

81. Т. И., искане с вх. № РД19022052ВН/25.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.   

82. Г. С., искане с вх. № РД19022206ВН/26.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

83. М. И., искане с вх. № РД19022291ВН/27.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. (не) 
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84. А. С., искане с вх. № РД19022389ВН/28.11.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

85. А. Р., искане с вх. № РД19023247ВН/09.12.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

86. В. А., искане с вх. № РД19023210ВН/09.12.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

87. К. Х., искане с вх. № РД19023245ВН/09.12.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

88. Н. Н., искане с вх. № РД20000691ВН/14.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

89. Т. С., искане с вх. № РД19022714ВН/03.12.2019 г. Основание: 

Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение 

двукратно в рамките на една календарна година, като по първото искане са 

отпуснати финансови средства. 

90. Ж. Ч., искане с вх. № РД19023665ВН/13.12.2019  г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

91. Н. К., искане с вх. № РД19024096ВН/19.12.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

92. Г. Н., искане с вх. №РД19020309ВН/29.10.2019 г. за детето й Д. 

И., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец. 

93. Ж. А., искане с вх. №РД19024125ВН/20.12.2019  г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

94. З. М., искане с вх. № РД19024153ВН/20.12.2019 г. за детето й Е. 

Е., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец. 

95. В. Д., искане с вх. № РД19024140ВН/20.12.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

96. З.. Д., искане вх. №РД19013769ВН/25.07.2019 г. Отпуска: 100 

(сто) лв. за медикаменти с частична или 100% реимбурсация от НЗОК. 
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97. П. В., искане вх. №РД19024311ВН/23.12.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

98. Г. Д., искане с вх. №РД19024368ВН/27.12.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

99. Е. Д., искане с вх. №РД20000034ВН/02.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

100. С. Х., искане с вх. № РД20000055ВН/03.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

101. В. М., искане с вх. № РД20000147ВН/06.01.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

102. П. И., искане с вх. №РД20000587ВН/13.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

103. Е. В., искане с вх. № РД20000405ВН/09.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

104. Ю. С., искане с вх. № РД200000915ВН/16.01.2020 г. 

Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец. 

105. Й. М., искане с вх. № РД200000909ВН/16.01.2020 г. за детето й 

Г. М. Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец. 

106. Н. Х., искане с вх. № РД20001012ВН/17.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

107. С. И., искане с вх. № РД20001028ВН/17.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

108. В. Г., искане с вх. № РД20001013ВН/17.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

109. Х. М., искане с вх. № РД20001164ВН/20.01.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболяватия с ниски 

разходи за лечение.  
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110. Р. Т., искане с вх. № РД20001133ВН/20.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

111. Б. Г., искане с вх. № РД20001106ВН/20.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

112. И. Г., искане с вх. № РД20001105ВН/20.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

113. А. И., искане с вх. № РД20001162ВН/20.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

114. Г. А., искане с вх. № РД20001320ВН/22.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

115. А. А., искане с вх. № РД20001447ВН/23.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

116. С. Д., искане с вх. № РД20001446ВН/23.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

117. Н. И., искане с вх. № РД20001438ВН/23.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

118. Г. П., искане с вх. № РД20001451ВН/23.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

119. И. Г., искане с вх. № РД20001475ВН/23.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

120. А. М., искане с вх. № РД20001637ВН/27.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

121. А. Х., искане с вх. № РД20001704ВН/27.01.2020 г. за детето й 

З. Х., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи, както и/или непълна документация по искането-

образец.   

122. С. Т., искане с вх. № РД20001552ВН/24.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

123. П. Ц., искане с вх. № РД20001880ВН/28.01.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 
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124. Д. К., искане с вх. № РД20001946ВН/28.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

125. А. Р., искане с вх. №РД20001961ВН/28.01.2020 г. Основание: 

Изследвания и манипулации, които се заплащат изцяло от НЗОК. 

126. С. Х., искане с вх. № РД20002066ВН/29.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

127. А. Н., искане с вх. № РД20001988ВН/29.01.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

128. К. А., искане с вх. № РД20002170ВН/30.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Изследвания и манипулации, които се заплащат изцяло от НЗОК.  

129. Ш. Х., искане с вх. №РД20002205ВН/30.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

130. С. Х., искане с вх. № РД20002163ВН/30.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

131. К. Д., искане с вх. № РД20002279Н/31.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

132. Т. И., искане с вх. № РД20002369ВН/31.01.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

133. Е. Х., искане с вх. № РД19019009ВН/10.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

134. А.Х., искане с вх. № РД19019236ВН/14.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец.  

135. Д. Д., искане с вх. № РД19019361ВН/15.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

136. Е. Д., искане с вх. № РД19020338ВН/29.10.2019 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 
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Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

137. Д. П., искане с вх. № РД19020560ВН/31.10.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.   

138. А. Р., искане с вх. №РД19022459ВН/29.11.2019 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 
 

    Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

   Колеги, моля за Вашите мнения и предложения, относно днешното 

онлайн заседание.   

 

 Николай ЕВТИМОВ 

 На първо място да благодарим на всички, които са на първа линия и 

се справят чудесно, не само в нашата община, но и в цялата страна. Не 

само медицински сестри и здравни работници, но и полицията е също 

много натоварена. Общинският щаб, който е създаден си върши добре 

работата към момента. Благодаря на всички, които активно са работили 

през това време и не са допускали разпространяването на инфекцията. 

Благодаря на Кмета, заместник-кметовете и на целия екип на общината, 

които осъществиха тази връзка. Знаете, че преди два месеца подкрепихме 

средства в размер до 2 млн. лв. за нуждите на лечебните заведения. Преди 

малко гласувахме средства в размер на 116 000 лв. за лица репродуктивни 

проблеми. Бяхме разгледали предложение за отпускане на средства в 

размер на 75 000 лв. за медицинския център на СБАГАЛ, където се водят 

консултации. За това маля да бъде сезирана финансовата комисия, като им 

напомним от наше име за необходимите средства за ремонт на 

медицинския център, тъй като решенията в нашата комисия се вземат с 

дълбоко убеждение.  

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Благодаря много за предложението. 
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Янко СТАНЕВ 

Предлагам на следващото заседание на комисията да разгледаме 

няколко въпроса свързани с общинските ДКЦ-та и болниците, във връзка с   

осигуреността им от лични предпазни средства, дезинфектанти и други 

налични потребности, готовност на персонала и намаление на финансовите 

резултати вследствие на намаление на обем на дейности. Предлагам да се 

подготвим за следваща комисия в чисто финансови рамки среща  и освен 

стандартните неща, които към този момент се правят  временно снабдяване 

с всички предпазни средства. Справки, които се взимат за помощи, които  

общината разполага или сами си набавят нашите лечебни заведения. 

Смятам, че бихме могли да обърнем внимание на работещите в тях, от една 

страна РЗОК, тъй като знаете, че от 30% до 70% има спад на приходите, 

което означава, че фонд работна заплата ще спадне. Други, които са на 

полоовин трудов договор, но при нас специалистите и лекарите са на 8 ч., 

на 4 ч. или на втори трудов договор и смятам, че като жест от страна на 

Общинския съвет сме го обсъждали с председателя и заместник-

председателите бихме могли да вземем решение за финансово 

стимулиране на медицинския персонал. От друга страна ако няма 

достатъчно възможности за осигуряване на средства от страна  на 

общината на необходимите дезинфектанти и личните предпазни средства и 

друго да отпуснем средства на съответните лечебни заведения, за да си ги 

закупят сами. За това предлагам да има второ заседание, на което бихме 

могли да изпратим подробни финансови обосновки, които да бъдат 

включени в решение на щаба и за да се вземат като решения от Общинския 

съвет. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря колеги, че участвахте в заседанието. Молбата ми е който 

има предложения чисто технически към приложението, по процедурни 

правила с удовоствие съм готов да го коментираме и по телефона. 

Максимално да си улесним условията за работа, тъй като знаете че 

предстои да проведем такъв тип сесия. За съжаление така се налага да 

работим към момента..  

 

Анелия КЛИСАРОВА 

По инициатива на нашата ковмисия заедно с Председателя на 

Общинския съвет вече имаше една среща с ДКЦ-тата, за да ги попитаме от 

какво им е необходимо и как виждат ситуацията с корона вируса. За 

другата седмица предстои да проведем среща с управителите на лечебните 

заведения.   
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Янко СТАНЕВ 

Проведената среща беше с Председателския съвет и управителите на 

лечебните заведения, от която има изготвен доклад. Една голяма част от от 

Народното събрание мерките, които бяхме набелязали в сигналите до тях 

бяха изпълнени.   

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Мисля, че всички сте съгласни другата седмица да проведем среща с 

управителите на лечебните заведения.   

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Благодаря на всички, които се включиха в това заседание. 

Предлагам да гласуваме и предложението на д-р Маринова 

решенията за отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение и за двойки с репродуктивни проблеми да бъдат с 

предварително изпълнение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Предлагам след Великден да проведем още едно заседание на 

комисията във връзка с предложенията на управителите на лечебните 

заведения и техните нужди. 

Искам да изкажа благодарности на администрацията и техническият 

екип, които направиха всичко възможно да се проведе онлайн заседанието 

на комисията. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 12:10 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                           ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

_____/П/__________                                         ______/П/___________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 
 


