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ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 

 

Днес 01.07.2020 г. в 14:15 часа се проведе заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието се включиха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията. 

  Ивайло Митковски 

  Лидия Маринова 

  Николай Евтимов 

 

   Отсъства: Антоанета Цветкова, Калин Михов,  Николай Георгиев  и 

Янко Станев. 

 

Присъстваха още: Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

„Здравеопазване“ и адв. Росица Николова – адвокат-довереник към 

Общински съвет – Варна.  

  

Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи заседанието да 

протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД 

 

  

1. Разглеждане на писмо от г-н Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК20001077ВН/16.06.2020 г., относно отпускане и 

неотпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица. 

2. Разглеждане на писмо от г-н Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК20001075ВН/16.06.2020 г., относно отпускане и 

неотпускане на финансова помощ за лечение на лица с репродуктивни 

проблеми. 

3. Разни. 

 

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

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

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

заместник-кмет на Община Варна с рег. № ЗК20001077ВН/16.06.2020 г., 

относно отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 

лечение на физически лица. 

 

Давам думата на г-жа Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

„Здравеопазване“. 

 

Анастасия  ГЕОРГИЕВА 

         Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 92 лица и не се 

отпускат на  76 лица. 

         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 

граждани по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер 

на 27 550 лв.          

Оставащите средства след този протокол са в размер на 49 600 лв., 

като до този момент са подени 48 заявления за отпускане на еднократна 

финансова помощ за лечение на граждани. 

Бюджетът за еднократни помощи за лечение за тази година е 150 000 

лв., а за миналата година беше  120 000 лв. 

 

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. 

№ ЗК20001077ВН/16.06.2020 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. М. Г., искане с вх. № РД20002410ВН/03.02.2020 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи.  

2. Р. В., искане с вх. № РД20002443ВН/03.02.2020 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за рехабилитация.  

3. М. Г., искане с вх. № РД20002407ВН/03.02.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи.  
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4. В. С., искане с вх. № РД20002409ВН/03.02.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

5. Е. В., искане с вх. № РД20002710ВН/05.02.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

6. В. М., искане вх. № РД20002818ВН/06.02.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

7. С. Д., искане с вх. № РД20002533ВН/04.02.2020 г. за децата й А. 

Д. и Т. Д. – отпуска 1 500 (хиляда и петстотин) лв. за рехабилитация и 

използвани консумативи. 

8. С. К., искане с  вх. № РД20003018ВН/10.02.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

9. П. Й., искане с вх. № РД20002966ВН/10.02.2020 г. – отпуска 150 

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

НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

10. М. Р., искане с вх. № РД20003123ВН/11.02.2020 г. – отпуска 150 

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

НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

11. В. Г., искане с вх. № РД20007579ВН/29.04.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за извършена операция.  

12. Я. К., искане с вх. № РД20003121ВН/11.02.2020 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за лазер-лечение. 

13. Н. А., искане с вх. № РД20003258ВН/12.02.2020 г. – отпуска 150 

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

100% заплащани от пациента. 

14. П. Г., искане с вх. №РД20003232ВН/12.02.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

15. Й. В., искане с вх. № РД20003238ВН/12.02.2020 г. – отпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

16. Б. А., искане с вх. № РД20003308ВН/12.02.2020 г. – отпуска 200 

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

17. В. П., искане с вх. № РД20003285ВН/12.02.2020 г. – отпуска 300 

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

18. К. Д., искане с вх. № РД20003381ВН/13.02.2020 г. – отпуска 450 

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

реимбурсация от НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

19. Б. Б., искане с вх. № РД20003531ВН/17.02.2020 г. – отпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

20. Д. Х., искане с вх. № РД20003635ВН/18.02.2020 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за О2 терапия. 



4 
 

21. С. Б., искане с вх. № РД20003837ВН/20.02.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за рехабилитация.  

22. И. М., искане с вх. № РД20003921ВН/21.02.2020 г. – отпуска 450 

(четиристотин и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

23. В. С., искане с вх. № РД20003977ВН/21.02.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

24. Ж. К., искане с вх. № РД20003955ВН/21.02.2020 г. – отпуска 200 

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

25. Д. П., искане с вх. № РД20004028ВН/24.02.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

26. Б. Г., искане с вх. № РД20004216ВН/26.02.2020 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за рехабилитация.  

27. К. К., искане с вх. № РД20004419ВН/27.02.2020 г. – отпуска 300 

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

100% заплащани от пациента. 

28. Ю. А., искане с вх. № РД20004492ВН/28.02.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

29. Н. М., искане с вх. № РД20004484ВН/28.02.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

30. С. М., искане с вх. № РД20004493ВН/28.02.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента.  

31. Ж. В., искане с вх. № РД20004578ВН/02.03.2020 г. – отпуска 250 

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

от НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

32. Д. С., искане с вх. № РД20004573ВН/02.03.2020 г. – отпуска 150 

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

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

33. С. К., искане с вх. № РД20004994ВН/09.03.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

34. Й. К.-В., искане с вх. № РД20005044ВН/09.03.2020 г. – отпуска 

300 (триста) лв. за използвани консумативи. 

35. З. А., искане с вх. № РД20004992ВН/09.03.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за рехабилитация.  

36. М. Т., искане с вх. № РД20005115ВН/10.03.2020 г. – отпуска 100 

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

37. А. Д., искане с вх. № РД20005173ВН/11.03.2020 г. за детето й М. 

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

38. Ж. В., искане с вх. № РД20007766ВН/04.05.2020 г. – отпуска 100 

(сто) лв. за медикаменти 100% заплащани от пациента.  
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39. Г. Т., искане с вх. № РД20005162ВН/11.03.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

40. В. А., искане с вх. № РД20005197ВН/11.03.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента.  

41. Д. С., искане с вх. № РД20005294ВН/12.03.2020 г. – отпуска 150 

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

НЗОК. 

42. К. Й., искане с вх. № РД20005388ВН/13.03.2020 г. – отпуска 200 

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

43. С. Г., искане с вх. № РД20005389Н/13.03.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

44. Б. П., искане с вх. № РД20005711Н/19.03.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи.  

45. С. М., искане с вх. № РД20005745Н/19.03.2020 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи.  

46. М. Ц., искане с вх. № РД20006167ВН/27.03.2020 г. – отпуска 1 000 

(хиляда) лв. за извършена операция.  

47. И. Н., искане с вх. № РД20006180ВН/27.03.2020 г. – отпуска 600 

(шестстотин) лв. за използвани консумативи.  

48. С. В., искане с вх. № РД20006364ВН/01.04.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

49. П. К., искане с вх. № РД20006448ВН/02.04.2020 г. – отпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

50. Ш. Ш., искане с вх. №РД20006755ВН/09.04.2020 г. – отпуска 100 

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

51. З. М., искане с вх. № РД20006758ВН/09.04.2020 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за МДД.  

52. И. И., искане с вх. № РД20008600ВН/15.05.2020 г. – отпуска 150 

(сто и петдесет) лв. за МДД. 

53. А. Р., искане с вх. № РД20007003ВН/14.04.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

54. Е. Г., искане с вх. № РД20007002ВН/14.04.2020 г. – отпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за извършена операция.  

55. А. Х., искане с вх. № РД20003445ВН/14.02.2020 г. за децата й: А. 

А. и А. А. – отпуска, 300 (триста) лв. за използвани консумативи. 

56. Н. В., искане с вх. № РД20007018ВН/15.04.2020 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за използвани консумативи.  

57. Н. М., искане с вх. № РД20007185ВН/21.04.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи.  
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58. Х. М., искане с вх. № РД20007205ВН/21.04.2020 г. – отпуска 100 

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

59. Т. С., искане с вх. № РД20007472ВН/27.04.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи. 

60. Н. Н., искане с вх. № РД20007628ВН/29.04.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

61. С. А., искане с вх. № РД20007697ВН/30.04.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента.  

62. З. И., искане с вх. № РД20007663ВН/30.04.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

63. И. М., искане с вх. № РД20007661ВН/30.04.2020 г. – отпуска 150 

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

НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

64. Р. М., искане с вх. № РД20007299ВН/23.04.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

65. С. Г., искане с вх. № РД20007881ВН/05.05.2020 г. – отпуска 200 

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

66. Д. Д., искане с вх. №РД20008021ВН/07.05.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

67. Р. К., искане с вх. № РД20008111ВН/08.05.2020 г. – отпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

68. М. И., искане с вх. № РД20008349ВН/13.05.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.   

69. Р. С., искане с вх. № РД20008373ВН/13.05.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

70. А. Д., искане с вх. № РД20008334ВН/13.05.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента.   

71. И. И., искане с вх. № РД20008404ВН/13.05.2020 г. – отпуска 100 

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

72. Е. В., искане с вх. № РД20008617ВН/15.05.2020 г. – отпуска 200 

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

73. А. С., искане с вх. № РД20008681ВН/18.05.2020 г. – отпуска 100 

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

74. Т. И., искане с вх. № РД20008737ВН/18.05.2020 г. – отпуска 1 100 

(хиляда и сто) лв. за предстояща операция.  
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75. А. Д., искане с вх. № РД20008809ВН/19.05.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента.  

76. З. Д., искане с вх. № РД20008879ВН/19.05.2020 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи.   

77. П. Г., искане с вх. № РД20009154ВН/21.05.2020 г. за детето й В. 

В. – отпуска  300 (триста) лв. за рехабилитация.  

78. Е. С., искане с вх. № РД20009219ВН/22.05.2020 г. – отпуска 200 

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

100% заплащани от пациента. 

79. Г. С., искане с вх. № РД20009312ВН/26.05.2020 г. – отпуска 200 

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

100% заплащани от пациента. 

80. М. Д., искане с вх. № РД20009443ВН/27.05.2020 г. – отпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

81. Д. Й., искане с вх. № РД20009417ВН/27.05.2020 г. – отпуска 1 500 

(хиляда и петстотин) лв. за използвани консумативи. 

82. Г. М., искане с вх. №РД20009494ВН/28.05.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

83. Е. В., искане с вх. № РД20008572ВН/15.05.2020 г. – отпуска 200 

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

100% заплащани от пациента. 

84. С. С., искане с вх. № РД20009670ВН/29.05.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

85. Д. С., искане с вх. № РД20009661ВН/29.05.2020 г. за детето й Г. 

Р. – отпуска 200 (двеста) лв. за хипербарна оксигенация.  

86. Й. Н., искане с вх. № РД20009624ВН/29.05.2020 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи. 

87. П. С., искане с вх. № РД20009669ВН/29.05.2020 г. – отпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи. 

88. Т. И., искане с вх. № РД20009486ВН/28.05.2020 г. – отпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи.  

89. Д. Т., искане с вх. № РД20009941ВН/02.06.2020 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за О2 апарат.  

90. В. К., искане с вх. №РД20009570ВН/28.05.2020 г. – отпуска 500 

(петстотин) лв. за операция в Турция. 

91. А. В., искане с вх. № РД20007608ВН/29.04.2020 г. – отпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи. 

92. А. Й., искане с вх. № РД20005046ВН/09.03.2020 г. – отпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

  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. 

№ ЗК20001077ВН/16.06.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска 

финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 

настоящото решение. 

 

1. Ж. Я., искане с вх. № РД20002408ВН/03.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

2. А. В., искане с вх. № РД20002472ВН/03.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

3. К. Д., искане с вх. № РД20002465ВН/03.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

4. С. А., искане с вх. № РД20002510ВН/03.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

5. П. Г., искане с вх. № РД20002669ВН/05.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

6. С. С., искане с вх. № РД20002762ВН/06.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

7. С. П., искане с вх. № РД20009666ВН/29.05.2020 г. за детето й М. 

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

приложените документи и/или непълна документация по искането-образец. 

8. В. К., искане с вх. № РД20003455ВН/14.02.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 
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9. Д. Щ., искане с вх. № РД20003454ВН/14.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

10. А. Р., искане с вх. № РД20003456ВН/14.02.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

11. Н. Г., искане с вх. № РД20003661ВН/18.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

12. Е. Ж., искане с вх. № РД20003723ВН/19.02.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

13. Р. Й., искане с вх. № РД20003842ВН/20.02.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

14. Г. П., искане с вх. № РД20003847ВН/20.02.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

15. С. В., искане с вх. № РД20009665ВН/29.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. Искане на 

еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски разходи за 

лечение. 

16. Х. М., искане с вх. № РД20003953ВН/21.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  

17. И. И. искане с вх. № РД20004052ВН/24.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. Искане на 

еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски разходи за 

лечение.  

18. И. И., искане с вх. № РД20004082ВН/24.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

19. Я. В., искане с вх. № РД20004065ВН/24.02.2020 г. за детето й Х. 

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

приложените документи и/или непълна документация по искането-образец. 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

20. М. Г., искане с вх. № РД20004174ВН/25.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  
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 21. Н. Л., искане с вх. № РД20004134ВН/25.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  

 22. М. З., искане с вх. № РД20004218ВН/26.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  

 23. К. И., искане с вх. № РД20004217ВН/26.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  

 24. К. Ф., искане с вх. № РД20004467ВН/28.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  

25. Е. М., искане с вх. № РД20004465ВН/28.02.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. Искане на 

еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски разходи за 

лечение. 

26. М. Ф., искане с вх. № РД20004468ВН/28.02.2020 г. за децата й: Р. 

Ф. и Л. Ф., Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в 

искането и приложените документи и/или непълна документация по 

искането-образец.  

27. М. Т., искане с вх. № РД20005045ВН/09.03.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

28. В. Я., искане с вх. № РД20009611ВН/29.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  

29. Г. И., искане с вх. № РД20004993ВН/09.03.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

30. А. А., искане с вх. № РД20005084ВН/10.03.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

31. Д. Р., искане с вх. № РД20005087ВН/10.03.2020 г. за детето й М. 

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

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

образец. 

32. А. Д., искане с вх. № РД20005174ВН/11.03.2020 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. 



11 
 

33. Ю. С., искане с вх. № РД20005331ВН/12.03.2020 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 от НЗОК. 

34. М. С., искане с вх. № РД20005333ВН/12.03.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

35. В. К., искане с вх. № РД20005366ВН/13.03.2020 г. Основание: 

Отпусната еднократна финансова помощ през същата година от Дирекция 

„Социални дейности“. 

36. Г. И., искане с вх. № РД20005465ВН/16.03.2020 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. 

37. П. П., искане с вх. № РД20005699ВН/18.03.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

38. В. В., искане с вх. № РД20005977ВН/24.03.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

39. Й. А., искане с вх. № РД20007004ВН/14.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

40. Ц. И., искане с вх. № РД20007127ВН/16.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

41. М. М., искане с вх. № РД20007181ВН/21.04.2020 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.  

42. О. Х., искане с вх. № РД20007198ВН/21.04.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

43. А. М., искане с вх. № РД20007229ВН/22.04.2020 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.  

44. М. Х., искане с вх. № РД200007217ВН/22.04.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 
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45. Ц. М., искане с вх. № РД20007228ВН/22.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

46. К. Й., искане с вх. № РД20007263ВН/22.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

47. Г. Г., искане с вх. № РД20007236ВН/22.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

48. Т. М., искане с вх. № РД20007347ВН/23.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

49. П. И., искане с вх. № РД20007273ВН/23.04.2020 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.  

50. А. А., искане с вх. № РД20007430ВН/27.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

51. С. Д., искане с вх. № РД20007465ВН/27.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

52. К. Н., искане с вх. № РД20007531ВН/28.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

53. А. С., искане с вх. № РД20007513ВН/28.04.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

54. Р. И., искане с вх. № РД20007544ВН/28.04.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

55. Д. Д., искане с вх. № РД20007583ВН/29.04.2020 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.  

56. Д. Д., искане с вх. № РД20007624ВН/29.04.2020 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. 
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57. С. Х., искане с вх. № РД20007597ВН/29.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

58. И. Д., искане с вх. № РД20007582ВН/29.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  

59.  П. Д., искане с вх. № РД20007622ВН/29.04.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

60. М. М., искане с  вх. № РД20007666ВН/30.04.2020 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. Искане на 

еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски разходи за 

лечение.  

61. Р. И., искане с вх. № РД20007667ВН/30.04.2020 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. 

62. Н. Я., искане с вх. № РД20007668ВН/30.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

63. Х. Х., искане с вх. № РД20006589ВН/10.04.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

64. В. Г., искане с вх. № РД20007871ВН/05.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

65. П. В., искане с вх. № РД20008010ВН/07.05.2020 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.   

66. С. Т., искане с вх. № РД20008141ВН/11.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

67. Р. Г., искане с вх. № РД20008483ВН/14.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

68. А. А., искане с вх. № РД20008478ВН/14.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 
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69. С. В., искане с вх. № РД20008550ВН/15.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

70. С. Г., искане с вх. № РД20008813ВН/19.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. Искане на 

еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски разходи за 

лечение.  

 71. А. Х., искане с вх. № РД20008905ВН/19.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

72. Д. К., искане с вх. № РД20008755ВН/19.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец.  

73. Н. В., искане с вх. № РД20009088ВН/21.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

74. Р. С., искане с вх. № РД20009220ВН/22.05.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

75. Е. А., искане с вх. № РД20009429ВН/27.05.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. Искане на 

еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски разходи за 

лечение. 

76. Ф. А., искане с вх. № РД20009427ВН/27.05.2020 г. за дете А. П., 

Основание: Вписани грешни или недостоверни данни в искането и 

приложените документи и/или непълна документация по искането-образец.  

 

    Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Имал съм идея членовете на тази комисия да гледат и да се 

съобразяват с това какви са исканията на гражданите. Колко струва 

лечението, което обикновено е за медицински изделия. Отпускането на 

средства в размер на 100 или 200 лв. при необходима сума до  5 000 лв. не 

им решава нищо. По-добре е да се отпускат повече средства при такава 

нужда. Следва да се съобразява, с това че за някои медицински изделия, 

които започват частично или напълно да се поемат от здравната каса.  
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Лошата практика в България е че когато медицинско изделие започва да се 

поема частично от здравната каса цената му автоматично се увеличава. 

Когато се отпускат средствата, трябва да бъде отпусната по-голяма сума, 

тъй като става въпрос за лечение. 

 

Анастасия  ГЕОРГИЕВА 

Големи суми се отпускат на граждани за лечение, но ако сумите се 

увеличат ще бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на по-

малък брой граждани. Ще насочим вниманието си и в тази насока за 

следващия протокол с проф. Клисарова и колегите.  

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

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

заместник-кмет на Община Варна с рег. № ЗК20001075ВН/16.06.2020 г., 

относно отпускане и неотпускане на финансова помощ за лечение на лица с 

репродуктивни проблеми. 

        Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на лица с 

репродуктивни проблеми в настоящия протокол е в размер на 58 000 лв.  

 Отпуска се еднократна финансова помощ на 20 двойки за лечение на 

лица с репродуктивни проблеми. Не се отпускат средства на една двойка 

на основание на 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.“, поради 

нередовни документи. 

 

 Анастасия ГЕОРГИЕВА 

 Не са си платили данъчните задължения. 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

 Трябва да си платят задълженията, за да могат да им бъдат отпуснати 

финансови средства, за да бъдат подпомогнати тези двойки. 

 

Анастасия ГЕОРГИЕВА 

По тази програма са се родили 59 бебета за периода от 2015 г. до 2019 

г. двойки, които сме ги подпомогнали. Още осем двойки имаме за следващ 

протокол. 
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Ивайло МИТКОВСКИ 

Колко средства гласувахме за инвитро при приемането на бюджета на 

Община Варна за 2020 г.? 

 

 Анастасия ГЕОРГИЕВА 

Гласувани средства бяха в размер на 250 000 лв., като една част от тях 

бяха преходен остатък. Ако има още двойки, които ще подадат заявления 

вероятно на актуализацията на бюджета ще пренасочим средства по 

параграфите. 

 

  Ивайло МИТКОВСКИ 

Само да напомня, че в края на миналата година гласувахме средства 

за АГ болница поради натрупани задължения към доставчици и други. Защо 

общинското дружество АГ болница не развива дейност за инвитро? При 

положение, че всичките специалисти и катедрата по АГ,  апаратурата са там. 

Това е една печеливша дейност, но АГ болница има много губещи дейности 

по простата причина, че поема всички най-тежки случаи, както и 

неосигурени пациенти. Една печеливша дейност, която общината може да я 

съфинансира тя не я развива, което е нелогично за мен.  

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Мисля, че може да поканим управителя на АГ болница на следващо 

заседание. 

 

Николай ЕФТИМОВ 

Аз също подкрепям АГ болница и съм удивен защо тази печеливша 

дейност не се развива в тази болница и непрекъснато я субсидираме. 

Родените бебета, които се водят на консултация и бременните, медицинския 

център, който е към тази болница там нищо не се прави. Каква е 

успеваемостта на инвитро програмата като процент?   

 

  Анастасия ГЕОРГИЕВА 

Отпуснатите финансови средства се дават на двойките с 

репродуктивни проблеми, за да могат да направят манипулациите и 

изследвания в избран от тях медицински център. Тези двойки не посещават 

въпросния медицински център в АГ болница. Това са двойки, които имат 

свобода къде да си направят изследванията. 

 

Николай ЕФТИМОВ 

Тези двойки имат ли адресна регистрация за Варна? 
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Анастасия ГЕОРГИЕВА 

Едно от условията тези двойки да получат тази помощ, трябва да имат 

две години с постоянно местожителство в гр. Варна.  

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

 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. № ЗК20001075ВН/16.06.2020 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. В. Ю. и Х. Я., искане с вх. №РД20004060ВН/24.02.2020 г. – отпуска 

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

петстотин) лв. за донорска програма.  

2. В. М. и Д. М., искане с вх. № РД20004641ВН/04.03.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

3. Н. Д. и Д. К., искане с вх. № РД20005148ВН/10.03.2020 г. – отпуска 

съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) лв. за мед. 

изследвания и манипулации. 

4. Г. П. и В. Д., искане с вх. №РД20005308ВН/12.03.2020 г. – отпуска 

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

петстотин) лв. за донорска програма.  

5. Ф. Д.-С. и Д. С., искане с вх. №РД20006552ВН/06.04.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

6. Н. З. и В. З., искане с вх. № РД20007287ВН/23.04.2020 г. – отпуска 

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

петстотин) лв. за донорска програма. 

 7. И. Т. и М. Ж., искане с вх. № РД20007207ВН/21.04.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

 8. В. Д. и И. М., искане с вх. № РД20007443ВН/27.04.2020 г. – отпуска 

съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) лв. за мед. 

изследвания и манипулации. 
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 9. Е. С. и Д. С., искане с вх. № РД20007899ВН/05.05.2020 г. – отпуска 

съобразно установен здравен статус, сумата до 2 000 (две хиляди) лв. за мед. 

изследвания и манипулации. 

 10. Д. И. и В. А., искане с вх. № РД20007587ВН/29.04.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

 11. Т. Н. и Т. П., искане с вх. № РД20007742ВН/04.05.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

 12. Н. И. и Д. Д.,  искане с вх. № РД20008180ВН/11.05.2020 г. – 

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

лв. за мед. изследвания и манипулаци/инвитро.  

 13. А. А. и Й. Й., искане с вх. № РД20007534ВН/28.04.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

 14. М. М. и Д. Ж., искане с вх. № РД20007835ВН/04.05.2020 г. – 

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

лв. за мед. изследвания и манипулаци/инвитро. 

 15. Д. К. и Н. К., искане с вх. № РД20008828ВН/19.05.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

 16. В. Я. и С. Ш.,  искане с вх. № РД20008790ВН/19.05.2020 г. – 

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

лв. за мед. изследвания и манипулации/инвитро. 

 17. Я. Е. и Й. Е., искане с вх. № РД20009132ВН/21.05.2020 г. – 

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

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

  18. К. Й. и А. Т., искане с вх. № РД20009192ВН/22.05.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

  19. Г. Д. и Р. Д., искане с вх. № РД20009517ВН/28.05.2020 г. – 

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

лв. за мед. изследвания и манипулации.  

  20. С. В. и А. М., искане с вх. № РД20009640ВН/29.05.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

 

  Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 
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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. № ЗК20001075ВН/16.06.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска 

финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция, 

посочени в приложение към настоящото решение. 

 

1. Р. С. и Д. Т., искане с вх. №РД20004031ВН/24.02.2020 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“. 

 

Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

  

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 14:35 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                           ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

 

_____/П/__________                                         ______/П/___________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 
 

 


