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ПРОТОКОЛ 

 

№ 6 

 

Днес 28.09.2020 г. в 14:15 часа се проведе заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието се включиха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията. 

    Ивайло Митковски 

  Николай Евтимов 

  Николай Георгиев   

  Янко Станев. 

 

 Отсъстваха:  Антоанета Цветкова, Калин Михов и  Лидия Маринова 

 

Присъстваха още: Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

„Здравеопазване“, д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ V Варна– 

„Света Екатерина“ ЕООД 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 Коста Базитов – заместник–кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК20001831ВН23.09.2020 г., относно проведено 

заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи за 

лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 21.09.2020 г. 

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

Община Варна с рег. № ЗК20001832ВН/23.09.2020 г., относно проведено 

заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни проблеми“ 

към дирекция „Здравеопазване“ на 21.09.2020 г. 

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

Варна с рег. № РД20015509Вн-003Вн/11.09.2020 г., във връзка с искане от д-

р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. 

№ РД20015509ВН/17.08.2020 г., относно осигуряване на достъпна среда на 

хората с увреждания, чрез изграждане на асансьорна уредба. 

4. Разглеждане на писмо от Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване с рег. № РД20010813ВН-011ВН/14.09.2020 г., 

относно спешна необходимост от предприемане на действия по изготвяне на 

инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт и фасадно 
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оформление за сградата на „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна ЕООД. 

 5. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник–кмет на 

Община Варна с рег. № РД20016885ВН-001ВН/15.09.2020 г., относно доклад 

от управителя на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД. 

6. Разглеждане на писма от Георги Загоров – директор „Правна и 

Управление на вземанията“ и Стоян Вълков – началник отдел „Управление 

на вземанията на бизнес клиенти“ с рег. № ЗК20001745ВН/09.09.2020 г. и от 

Коста Базитов – заместник кмет на Община Варна с рег. № ЗК20001745ВН-

001ВН/15.09.2020 г., относно справка със задължения на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 

ЕООД към ЕНЕРГО- ПРО Продажби“ АД.  

7. 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. 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – 

заместник–кмет на Община Варна с рег. № ЗК20001831ВН23.09.2020 г., 

относно проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия 

„Еднократни помощи за лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 

21.09.2020 г. 

          Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 94 лица и не 

се отпускат на  34 лица. 

         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 

граждани по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер 

на 31 400 лв.          

         Предлагам на Вашето внимание искане от млад човек диабетик да 

отпуснем еднократна финансова помощ за сензорна за регулация на диабета, 

тъй като предстои бременност на момичето. Изчаквахме още една бележка 

и за това не беше включена в официалния списък. Моля за Вашето съгласие 

Симона Цветкова да бъде включена в списъка за отпускане на еднократна 

финансова помощ за лечение, като й бъдат отпуснати финансова помощ в 

размер на 1 200 лв. Сензора струва около 1 800 лв. 

  

Колеги предлагам да гласуваме анблок отпускането на еднократна 

финансова помощ по молби на граждани за лечение с така направеното 

допълнение и да вземем следното решение. 
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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. 

№ ЗК20001831ВН/23.09.2020 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. №РД20009954ВН/02.06.2020 г. – oтпуска 200 

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

2. Д. Б., искане с вх. №РД20009871ВН/02.06.2020 г. – oтпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи (имплант). 

3. Л. Д., искане с вх. №РД20010140ВН/04.06.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

4. Д. Д., искане с вх. №РД20010151ВН/04.06.2020 г. – oтпуска 350 

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

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

5. Я. С., искане с вх. №РД20010176ВН/05.06.2020 г. за детето й К. 

В. – oтпуска 250 (двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи (корсет). 

6. Х. М., искане с вх. №РД20010241ВН/05.06.2020 г. за детето й Г. 

М. – oтпуска 1500 (хиляда и петстотин) лв. за рехабилитация. 

7. Н. Н., искане с вх. №РД20010200ВН/05.06.2020 г. – oтпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи (електрод). 

8. Б. А., искане с вх. №РД20013623ВН/21.07.2020 г. за детето й А. 

А. – oтпуска 250 (двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

9. М. Д., искане с вх. №РД20010358ВН/08.06.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

10. З. М., искане с вх. №РД20010331ВН/08.06.2020 г. за детето й Е. 

Е. – oтпуска 200 (двеста) лв. за извършена операция. 

11. А. С., искане с вх. №РД20010315ВН/08.06.2020 г. – oтпуска 200 

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

100%, заплащани от пациента. 

12. М. Ш., искане с вх. №РД20010423ВН/09.06.2020 г. – oтпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

13. Й. И., искане с вх. №РД20010419ВН/09.06.2020 г. – oтпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи (катетър за диализа).  

14. Й. Т., искане с вх. №РД20010665ВН/11.06.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

15. Г. А., искане с вх. №РД20010654ВН/11.06.2020 г. – oтпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 
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16. Ш. Х., искане с вх. №РД20010705ВН/12.06.2020 г. – oтпуска 200 

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

100% заплащани от пациента. 

17. Д. Я., искане с вх. №РД20010752ВН/12.06.2020 г. – oтпуска 100 

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

18. Г. П., искане с вх. №РД20010710ВН/12.06.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

19. М. Г., искане с вх. №РД20010712ВН/12.06.2020 г. – oтпуска 100 

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

20. К. Б., искане с вх. №РД20010947ВН/16.06.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

21. Н. Д., искане с вх. №РД20010948ВН/16.06.2020 г. – oтпуска 200 

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

22. Р. Т., искане с вх. №РД20010950ВН/16.06.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи (балонен дилататор). 

23. С. Х., искане с вх. №РД20009845ВН/02.06.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

24. Р. Л., искане с вх. №РД20011217ВН/18.06.2020 г. – oтпуска 200 

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

25. Д. П., искане с вх. №РД20011334ВН/19.06.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

26. М. М., искане с вх. №РД20014092ВН/28.07.2020 г. – oтпуска 200 

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

27. М. Х., искане с вх. №РД20012457ВН/03.07.2020 г. – oтпуска 150 

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

НЗОК.  

28. М. И., искане с вх. №РД20009711ВН/01.06.2020 г. – oтпуска 300 

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

29. С. М., искане с вх. №РД20011803ВН/25.06.2020 г. – oтпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи (кръгов съшивател).  

30. А. Ю., искане с вх. №РД20011680ВН/24.06.2020 г. – oтпуска 150 

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

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

31. В. М., искане с вх. №РД20011834ВН/25.06.2020 г. – oтпуска 250 

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

32. Е. Х., искане с вх. №РД20010519ВН/10.06.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи (пирон). 

33. А. П., искане с вх. №РД20012172ВН/01.07.2020 г. – oтпуска 100 

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

100% заплащани от пациента.  

34. Д. Ц., искане с вх. №РД20012323ВН/02.07.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 



5 
 

35. Д. Д., искане с вх. №РД20012367ВН/03.07.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

36. Д. Г., искане с вх. №РД20012382ВН/03.07.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

37. Т. М., искане с вх. №РД20010726ВН/12.06.2020 г. – oтпуска 400 

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

НЗОК, 100% заплащани от пациента и използвани консумативи. 

38. С. Т., искане с вх. №РД20011982ВН/29.06.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

39. Д. Б., искане с вх. №РД20012507ВН/06.07.2020 г. – oтпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи.  

40. К. А., искане с вх. №РД20012655ВН/08.07.2020 г. – oтпуска 100 

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

100% заплащани от пациента.  

41. Х. Х., искане с вх. №РД20012989ВН/13.07.2020 г. – oтпуска 550 

(петстотин и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

42. М. М., искане с вх. №РД20013088ВН/14.07.2020 г. за детето й И. 

В. – oтпуска 800 (осемстотин) лв. за медикаменти 100% заплащани от 

пациента.  

43. С. С., искане с вх. №РД20012223ВН/01.07.2020 г. за детето му С. 

С. – oтпуска 1000 (хиляда) лв. за извършена операция.  

44. М. Я., искане с вх. №РД20013051ВН/14.07.2020 г. – oтпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  

45. И. С., искане с вх. №РД20013125ВН/14.07.2020 г. – oтпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи. 

46. С. Ф., искане с вх. №РД20013222ВН/15.07.2020 г. – oтпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

47. В. В., искане с вх. №РД20013330ВН/16.07.2020 г. – oтпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

48. И. Д., искане с вх. №РД20013344ВН/16.07.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

49. Н. П., искане с вх. №РД20013436ВН/17.07.2020 г. – oтпуска 200 

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

50. С. А., искане с вх. №РД20013488ВН/20.07.2020 г. – oтпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи.  

51. К. Х., искане с вх. №РД20013618ВН/21.07.2020 г. – oтпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

52. В. И., искане с вх. №РД20013713ВН/22.07.2020 г. – oтпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи.  
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53. М. Б., искане с вх. №РД20013714ВН/22.07.2020 г. – oтпуска 250 

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

от НЗОК. 

54. Д. Д., искане с вх. №РД20013791ВН/23.07.2020 г. – oтпуска 1000 

(хиляда) лв. за използвани консумативи.  

55. Я. Т., искане с вх. №РД20013780ВН/23.07.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

56. П. Д., искане с вх. №РД20013912ВН/24.07.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

57. Р. П., искане с вх. №РД20012545ВН/06.07.2020 г. – oтпуска 100 

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

58. Е. Н., искане с вх. №РД20014323ВН/30.07.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

59. В. И., искане с вх. №РД20014366ВН/30.07.2020 г. – oтпуска 500 

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

60. Б. Д., искане с вх. №РД20014329ВН/30.07.2020 г. – oтпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

61. Л. Н., искане с вх. №РД20014294ВН/30.07.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

62. Б. С., искане с вх. №РД20014474ВН/31.07.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи.  

63. Г. С., искане с вх. №РД20014452ВН/31.07.2020 г. за детето й В. 

Д. – oтпуска 500 (петстотин) лв. за използвани консумативи.  

64. Х. З., искане с вх. №РД20014490ВН/03.08.2020 г. – oтпуска 1000 

(хиляда) лв. за използвани консумативи.   

65. М. М., искане с вх. №РД20014619ВН/04.08.2020 г. – oтпуска 350 

(триста и петдесет) лв. за използвани консумативи (ушивател).  

66. И. Т., искане с вх. №РД20014778ВН/06.08.2020 г. – oтпуска 250 

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

67. Т. Й., искане с вх. №РД20013487ВН/20.07.2020 г. – oтпуска 100 

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

100% заплащани от пациента. 

68. П. Д., искане с вх. №РД20015060ВН/10.08.2020 г. – oтпуска 800 

(осемстотин) лв. за използвани консумативи.  

69. Д. Ж., искане с вх. №РД20015121ВН/11.08.2020 г. – oтпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи (зъбни протези). 

70. Г. А., искане с вх. №РД20015237ВН/12.08.2020 г. – oтпуска 400 

(четиристотин) лв. за рехабилитация. 

71. С. К., искане с вх. №РД20015207ВН/12.08.2020 г. – oтпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи (катетър). 
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72. С. Ю., искане с вх. №РД20015109ВН/11.08.2020 г. за детето й М. 

Х. – oтпуска 600 (шестстотин) лв. за използвани консумативи (корсет). 

73. Ц. К., искане с вх. №РД20015674ВН/19.08.2020 г. – oтпуска 200 

(двеста) лв. за предстояща операция. 

74. Д. Х., искане с вх. №РД20015803ВН/20.08.2020 г. – oтпуска 750 

(седемстотин и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

75. М. А., искане с вх. №РД20014091ВН/28.07.2020 г. – oтпуска 150 

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

НЗОК и 100% заплащани от пациента.  

76. С. Г., искане с вх. №РД20015380ВН/14.08.2020 г. – oтпуска 250 

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

77. М. Т., искане с вх. №РД20014688ВН/04.08.2020 г. – oтпуска 250 

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

от НЗОК и 100% заплащани от пациента. 

78. Р. У., искане с вх. №РД20015282ВН/13.08.2020 г. – oтпуска 1000 

(хиляда) лв. за консуматив (хидравличен лифтер). 

79. А. Х., искане с вх. №РД20014687ВН/04.08.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

80. П. Т., искане с вх. №РД20015896ВН/21.08.2020 г. – oтпуска 200 

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

100% заплащани от пациента. 

81. М. Д., искане с вх. №РД20015914ВН/21.08.2020 г. – oтпуска 400 

(четиристотин) лв. за използвани консумативи. 

82. М. Г., искане с вх. №РД20015846ВН/20.08.2020 г. – oтпуска 200 

(двеста) лв. за използвани консумативи. 

83. Н. П., искане с вх. №РД20016033ВН/24.08.2020 г. – oтпуска 400 

(четиристотин) лв. за транскраниална магнитна стимулация. 

84. А. Д., искане с вх. №РД20016080ВН/25.08.2020 г. – oтпуска 300 

(триста) лв. за използвани консумативи. 

85. В. К., искане с вх. №РД20016515ВН/31.08.2020 г. – oтпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

86. К. В., искане с вх. №РД200016059ВН/25.08.2020 г. – oтпуска 100 

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

100%, заплащани от пациента. 

87. С. С., искане с вх. №РД20016142ВН/26.08.2020 г. – oтпуска 250 

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

от НЗОК и 100%, заплащани от пациента.  

88. Т. Б., искане с вх. №РД20016144ВН/26.08.2020 г. – oтпуска 100 

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

100%, заплащани от пациента.  

89. Д. И., искане с вх. №РД20016186ВН/26.08.2020 г. – oтпуска 600 

(шестстотин) лв. за използвани консумативи. 
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90. Т. Т., искане с вх. №РД20016471ВН/31.08.2020 г. – oтпуска 700 

(седемстотин) лв. за извършени операции.  

91. Д. Х., искане с вх. №РД20015997ВН/24.08.2020 г. – oтпуска 250 

(двеста и петдесет) лв. за използвани консумативи. 

92. Т. Г., искане с вх. №РД20017209ВН/10.09.2020 г. – oтпуска 500 

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

НЗОК и за използвани консумативи.  

93. С. Д., искане с вх. №РД20017335ВН/14.09.2020 г. – oтпуска 600 

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

НЗОК.  

94. Д. И., искане с вх. №РД20017449ВН/15.09.2020 г. – oтпуска 350 

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

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

95. С. Ц., искане с вх. № РД20015807ВН/20.08.2020 г. – oтпуска 1 200 

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

НЗОК и за използвани консумативи. 

 

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. 

№ ЗК20001831ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска 

финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 

настоящото решение. 

 

1. А. И., искане с вх. №РД20009762ВН/01.06.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

2. К. М., искане с вх. №РД20009805ВН/01.06.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

3. А. Г., искане с вх. №РД20009764ВН/01.06.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи, както и/или непълна документация по искането-образец. 
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4. Н. Х., искане с вх. №РД20010021ВН/03.06.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

5. В. Г, искане с вх. №РД20010164ВН/04.06.2020 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. 

6. Г. П., искане с вх. №РД20009952ВН/02.06.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

7. П. Ш., искане с вх. №РД20010441ВН/09.06.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

8. М. И., искане с вх. №РД20010517ВН/10.06.2020 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. 

9. В. К., искане с вх. №РД20010904ВН/15.06.2020 г. Основание: 

Отпусната еднократна финансова помощ през същата година от Дирекция 

„Социални дейности“. 

10. С. Ч., искане с вх. №РД20010871ВН/15.06.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

11. М. Х., искане с вх. №РД20010873ВН/15.06.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

12. И. А., искане с вх. №РД20011219ВН/18.06.2020 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. 

13. Ф. А., искане с вх. №РД20011225ВН/18.06.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

14. Р. М., искане с вх. №РД20011719ВН/24.06.2020 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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15. А. М., искане с вх. №РД20011718ВН/24.06.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

16. З. М., искане с вх. №РД20012164ВН/01.07.2020 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.  

17. И. И., искане с вх. №РД20012275ВН/02.07.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

18. Е. А., искане с вх. №РД20012389ВН/03.07.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение.  

19. Л. Я., искане с вх. №РД20012544ВН/06.07.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

20. Г. С., искане с вх. №РД20016354ВН/28.08.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

документи и/или непълна документация по искането-образец. 

21. М. И., искане с вх. №РД20012711ВН/08.07.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

22. К. А., искане с вх. №РД20012662ВН/08.07.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

23. Ж. Д., искане с вх. №РД20013884ВН/24.07.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

24. Г. Д., искане с вх. №РД20013872ВН/24.07.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

25. А. М., искане с вх. №РД20013375ВН/16.07.2020 г. Основание: 

Отпусната еднократна финансова помощ през същата година от Дирекция 

„Социални дейности“. 

26.Д. М., искане с вх. №РД20013914ВН/24.07.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

27.А. А., искане с вх. №РД20014228ВН/29.07.2020 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.  
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28. К. К., искане с вх. №РД20014226ВН/29.07.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

29. Г. Т., искане с вх. №РД20014625ВН/04.08.2020 г. Основание: 

Вписани грешни или недостоверни данни в искането и приложените 

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

30. А. А., искане с вх. №РД20015215ВН/12.08.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

31. С. П., искане с вх. №РД20015196ВН/12.08.2020 г. за детето й М. 

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

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

32.П. Н., искане с вх. №РД20015977ВН/24.08.2020 г. Основание: 

Искане на еднократна помощ при остри и хронични заболявания с ниски 

разходи за лечение. 

33. О. К., искане с вх. №РД20015966ВН/24.08.2020 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. 

34.Ж. Р., искане с вх. №РД20016092ВН/25.08.2020 г. 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. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от Коста Базитов – 

заместник–кмет на Община Варна с рег. № ЗК20001832ВН/23.09.2020 г., 

относно проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия 

„Репродуктивни проблеми“ към дирекция „Здравеопазване“ на 21.09.2020 г. 

 

 Анастасия ГЕОРГИЕВА 

          Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на лица 

с репродуктивни проблеми в настоящия протокол е в размер на 60 000 лв.  

 Отпуска се еднократна финансова помощ на 21 двойки за лечение на 

лица с репродуктивни проблеми. 9 двойки ще получат финансови средства 
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в размер на 2 000 лв. и 12 двойки ще получат финансови средства в размер 

на 3 500 лв. Не се отпускат средства на 4 двойки на основание на чл. 3, ал. 

3, т. 5 и т. 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.“. Едната 

двойка има отказ за съдебно минало, като две двойки са с неплатени 

данъци и здравни осигуровки. 

 

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. № ЗК20001832ВН/23.09.2020 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. Д.Н. и Д.Д.  - искане с вх. №РД20010257ВН/05.06.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

2. Г.К. и С.К. - искане с вх. №РД20011084ВН/17.06.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации, които не се финансират 

от ЦАР. 

3. В.Г. и С. К. - искане с вх. №РД20011600ВН/23.06.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации, които не се финансират 

от ЦАР. 

4. И.И. и А.С. - искане вх. №РД20011576ВН/23.06.2020 г. – отпуска 

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

петстотин) лв. за донорска програма.  

5. Ц.К. и И.К. - искане с вх. №РД20012001ВН/29.06.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

6. Г.Д.-В. и П.В. - искане с вх. №РД20012007ВН/29.06.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 
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7. Д. К. и С.К. – искане с вх. №РД20011344ВН/19.06.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации, които не се финансират 

от ЦАР. 

8. М.С. и М.П. - искане с вх. №РД20012171ВН/01.07.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации, които не се финансират 

от ЦАР. 

9. Д.С. и Г.К. - искане с вх. №РД20012331ВН/02.07.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

10. И.А. и К.Р. - искане с вх. №РД20012587ВН/07.07.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

11. Н.К. и О.К. - искане с вх. №РД20012843ВН/09.07.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации/инвитро.  

12. Д.Я. и А.Я. - искане с вх. №РД20013358ВН/16.07.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

13. З.С. и С.Д. - искане с вх. №РД20013319ВН/16.07.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

14. С.О. и Ю.М. - искане с вх. №РД20013298ВН/16.07.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

15. Н.И. и Ж.М. - искане с вх. №РД20014420ВН/31.07.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации/инвитро. 

16. А.Х. и П.Х. - искане с вх. №РД20014729ВН/05.08.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма.  

17. П.П. и А.А. - искане с вх. №РД20015342ВН/13.08.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации, които не се финансират 

от ЦАР. 

18. К.Х. и Д.В. - искане с вх. №РД20015466ВН/17.08.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации, които не се финансират 

от ЦАР. 
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19. Н.З. и С.Н. - искане с вх. №РД20015745ВН/19.08.2020 г. – 

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

и петстотин) лв. за донорска програма. 

20. Е.П. и С.С. - искане вх. №РД20016277ВН/27.08.2020 г. – 

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

хиляди) лв. за мед. изследвания и манипулации, които не се финансират 

от ЦАР. 

21. В.Ц. и Н.Г. - искане вх. №РД20016472ВН/31.08.2020 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. 

 

 

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. № ЗК20001832ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото решение. 

1. Д.Д. и С. А. Искане с вх. №РД20011836ВН/25.06.2020 г. 

Основание: чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 от „Правила за отпускане на финансова 

помощ от Община Варна за лечение на семейства и лица, живеещи на 

семейни начала с репродуктивни проблеми“.  

2. П.Ч. и П.П. Искане с вх. №РД20013151ВН/14.07.2020 г. 

Основание: чл. 3, ал. 3, т. 7 от „Правила за отпускане на финансова помощ 

от Община Варна за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни 

начала с репродуктивни проблеми“.  

3. М.С. и В.В. Искане вх. №РД20014752ВН/05.08.2020 г. 

Основание: чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 от „Правила за отпускане на финансова 

помощ от Община Варна за лечение на семейства и лица, живеещи на 

семейни начала с репродуктивни проблеми“. 

4. К.Д.-К. и С.К. Искане с вх. №РД20015705ВН/19.08.2020 г. 

Основание: чл. 3, ал. 3, т. 6 от „Правила за отпускане на финансова помощ 
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от Община Варна за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни 

начала с репродуктивни проблеми“. 

 

Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник 

кмет на Община Варна с рег. № РД20015509Вн-003Вн/11.09.2020 г., във 

връзка с искане от д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ V Варна– 

„Света Екатерина“ ЕООД с рег. № РД20015509ВН/17.08.2020 г., относно 

осигуряване на достъпна среда на хората с увреждания, чрез изграждане на 

асансьорна уредба. 

Искам да Ви кажа, че това е единственото ДКЦ, което е на три етажа 

и се налага в ХХI век пациентите да бъдат носени на ръце. Оставете за 

близките, трудност и неуважение е към самите пациенти. Мисля, че е 

изключително важно и наложително да бъде изграден такъв асансьор. 

Трябва да предприемем първите стъпки да стартира проектирането, за да 

сме сигурни, че догодина да бъдат направени изкупните работи. 

Давам думата на д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ V Варна– 

„Света Екатерина“ ЕООД. 

 

 

Галинка ПАВЛОВА 

Липса на достъпност на сградата на ДКЦ V. Вие казахте за пациентите 

изключително трудно и бих казала унизително. Във времето, в което живеем 

това просто не търпи отлагане. От 2005 г. съм управител на това лечебно 

заведение и не можах за 15 г. да се преборя, но искам сега да се случи 

изграждането на асансьорната уредба. Направих проучване какво би 

струвало изграждането на асансьорна уредба и как би могло да се реализира. 

Извиках съответните специалисти и съм взела три оферти, за да се 

ориентирам какво финансиране ще е необходимо. Цялостното изграждане с 

проектиране, виза за строеж, надзор, със всички съгласувания на проекта 

необходимите средства са около 75 000 лв., но разбира се, че ще направим 

една обществена поръчка. Може би е добре да направим първия етап и 

документацията тази година, като необходимите средства са в размер до 

15 000 лв. Следващата година ще сключим договор с фирмата и тя да си 

поръча асансьора, след което ми обещаха, че за два месеца ще се направят 
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изкупните и строително-монтажните работи, пускането в експлоатация, за 

да може месец март да финализираме нещата.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Въпроса е утре това ще се гласува ли на сесия, защото ще кажат, че не 

е минало на комисия по финанси и т.н.  

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Аз предлагам утре да го докладваме, ако гласувате. 

 

Янко СТАНЕВ 

Процедурно още докато се оформя дневния ред в точката на ПК 

„Финанси и бюджет“ да вкараме решението на комисията, което са 

изключително спешно. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение. 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от д-р 

Галинка Павлова – управител на „Диагностично консултативен център V 

Варна-Света Екатерина“ ЕООД с рег. № РД20015509ВН/17.08.2020 г., 

Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 

средства в размер до 15 000 лв. на „Диагностично консултативен център V 

Варна-Света Екатерина“ ЕООД за разходи за предпроектни дейности и 

проектиране за изграждане на асансьорна уредба.   

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на Община 

Варна за 2020 г.  

 Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично 

консултативен център V Варна-Света Екатерина“ ЕООД да внесе 

предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество, със 

стойността на целевата субсидия и да представи отчет за разходването на 

отпуснатите средства. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 

действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

 

 2. Оставащите средства необходими за довършителните работи за 

изграждането на асансьорната уредба да бъдат заложени в бюджета на 

Община Варна за 2021 г. 



17 
 

 3. Комисията предлага в дневния ред на предстоящото заседание на 

Общински съвет – Варна, което ще се проведе на 29.09.2020 г. към точка 

Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет“ да 

бъде включено предложението вземане на решение за отпускане на 

финансови средства на „ДКЦ V Варна – „Света Екатерина“ ЕООД за 

изграждане на асансьорна уредба.   

 

Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Анастасия Георгиева – 

директор на дирекция „Здравеопазване с рег. № РД20010813ВН-

011ВН/14.09.2020 г., относно спешна необходимост от предприемане на 

действия по изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен 

ремонт и фасадно оформление за сградата на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна ЕООД. 

 

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

„Здравеопазване“. 

 

Анастасия ГЕОРГИЕВА 

В самото писмо на проф. Групчева, относно спешна необходимост от 

предприемане на действия по изготвяне на инвестиционен проект за 

реконструкция, основен ремонт и фасадно оформление за сградата на 

болницата. Не е описано в писмата колко би струвало, но бихме могли да 

изискаме оферта.  Нека ни предоставят оферта за необходимите средства. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до управителя на „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна ЕООД, а именно: 
 

ПК „Здравеопазване“ разгледа писмо от Анастасия Георгиева – 

директор на дирекция „Здравеопазване с рег. № РД20010813ВН-

011ВН/14.09.2020 г., относно спешна необходимост от предприемане на 

действия по изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен 
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ремонт и фасадно оформление за сградата на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна ЕООД. 

След проведени дебати комисията взе следното решение: 

ПК „Здравеопазване“ предлага да предоставите количествено-

стойностна сметка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, 

основен ремонт и фасадно оформление за сградата на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна ЕООД до края на месец 

октомври. 

 

Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Нали предоставихме „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна ЕООД на Медицинския университет. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Погледнах договора, където е записано, че оборудването като 

апаратурата ще бъде закупена от Медицинския университет, но сградата е 

общинска. 

 

 ПЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Коста Базитов – заместник–

кмет на Община Варна с рег. № РД20016885ВН-001ВН/15.09.2020 г., относно 

доклад от управителя на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД. 

Уважаеми колеги това писмо е във връзка, че бяха отпуснати средства 

за обследване за „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, за да 

започне по проект ремонтни дейности, където бяха включени и други 

лечебни заведения. Във връзка с финансовата невъзможност самите ДКЦ-та 

и приходите, които реализират да бъде заплатено по проекта тази енергийна 

ефективност. 

 

Анастасия ГЕОРГИЕВА 

Всъщност има предписание на РЗИ – Варна към ДКЦ „Свети Иван 

Рилски – Варна“ ЕООД, в което се казва, че ако не бъдат извършени 

строително-ремонтните дейности това би довело до затваряне на ДКЦ-то. 

Всички лечебни заведения, които бяха включени в този проект „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници“ по решение на Общинския съвет са 
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на ниво извършено обследване, като точно и ясно са описани всички 

ремонтни дейности, апаратури в лечебните заведения, но те са в 

невъзможност към момента.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаема госпожо Председател и  ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ 

ЕООД има такова предписание. Ако не извърши ремонта на покрива до 

31.12.2020 г. ще трябва лечебното заведение да бъде затворено. По въпроса 

за енергийната ефективност ние  платихме за извършването на обследването, 

но първото обследване според мен се провали. Това, което разбирам, че се 

прави експеримент най-напред в ДКЦ „Чайка“, за да се види средствата дали 

ще бъдат осигурени и дали ще покриват тези разходи. Така, че това са нещата 

около тази програма. Можем да вземем решение за средства, както и за ДКЦ 

„Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД. Въпроса е че трябва да внесем 

приблизителната сума за ремонта и има възможност общината да го направи 

, чрез ОП „Инвестиционна политика“ и фирми изпълнители. Ще вземем 

компенсаторно решение за ДКЦ-то, за да може средствата да бъдат дадени до 

края на годината. Средствата няма да бъдат дадени на ДКЦ-то, а на фирмата, 

която е спечелила обществената поръчка Община Варна да извърши този тип 

дейност. Задължително трябва да видим колко е КСС-то, за да вземем една 

точна сума. Това е едно начало и смятам октомври месец времето да не се 

влоши. На следваща сесия да вземем решение с точните средства необходими 

за ремонта. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

След проведени дебати комисията взе  решение да бъде изпратено 

писмо до ОП „Инвестиционна политика, а именно: 

 

ПК „Здравеопазване“ разгледа  писмо от Коста Базитов – заместник–

кмет на Община Варна с рег. № РД20016885ВН-001ВН/15.09.2020 г., относно 

доклад от управителя на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД. 

След проведени дебати комисията взе следното решение: 

ПК „Здравеопазване“ предлага в най-кратък срок да изготвите 

количествено-стойностна сметка за извършване на авариен ремонт в сградата 

на  ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД. 

 

Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 
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ШЕСТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме писма от Георги Загоров – директор 

„Правна и Управление на вземанията“ и Стоян Вълков – началник отдел 

„Управление на вземанията на бизнес клиенти“ с рег. № 

ЗК20001745ВН/09.09.2020 г. и от Коста Базитов – заместник кмет на Община 

Варна с рег. № ЗК20001745ВН-001ВН/15.09.2020 г., относно справка със 

задължения на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД към ЕНЕРГО- ПРО Продажби“ 

АД.  

Много пъти гласуваме и комисията дава положително становище да 

бъдат отпуснати финансови средства за нуждите на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 

ЕООД. Дискусиите как ще се развива болницата обсъжданията, мненията и 

предложенията ги правим почти на всяко заседание. Направихме справка и 

данните, които са ни дали от туб диспансера за задълженията им към 

ЕНЕРГО- ПРО Продажби“ АД са в по-голям размер от колкото сумата която 

ни пращат от ЕНЕРГО- ПРО Продажби“ АД.  

 

Анастасия ГЕОРГИЕВА 

Днес помолих управителя на лечебното заведение да ми предостави 

актуална справка за задълженията към ЕНЕРГО- ПРО Продажби“ АД. Малко 

по-малки са от тези, които са фиксирани в писмото, но най-вероятно той е 

направил разплащания. Предлагам да ни предоставят актуална справка за 

всички задължения на лечебното заведение. 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до управителя на „Специализирана болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, а именно: 

 

ПК „Здравеопазване“ разгледа писма от Георги Загоров – директор 

„Правна и Управление на вземанията“ и Стоян Вълков – началник отдел 

„Управление на вземанията на бизнес клиенти“ с рег. № 

ЗК20001745ВН/09.09.2020 г. и от Коста Базитов – заместник-кмет на Община 

Варна с рег. № ЗК20001745ВН-001ВН/ 15.09.2020 г., относно справка със 

задължения на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД към ЕНЕРГО- ПРО Продажби“ 

АД.  

След проведени дебати комисията взе следното решение: 
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ПК „Здравеопазване“ предлага в най-кратък срок да предоставите 

актуална справка към 01.10.2020 г. за всички натрупани задължения г. към 

доставчици и заплати на персонала на „Специализирана болница за активно 

лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.  

 

Който е съгласен  моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Предлагам ако до края на годината няма развитие по статута на тази 

болница, това което трябва да го направим като община и собственик е прост 

в следващия бюджета на Община Варна да бъдат заложени всички 

необходими средства за издръжката на лечебното заведение.  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 14:50 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                        ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

 

____/П/__________                                         _______/П/_________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


