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ПРОТОКОЛ 

 

№ 7 

 

Днес 10.12.2020 г. в 15:00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието се включиха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията. 

   Ивайло Митковски 

   Лидия Маринова 

   Николай Евтимов 

   Янко Станев. 

 

 Не се включиха:  Антоанета Цветкова, Калин Михов и Николай 

Георгиев   

 

Включиха се още: Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

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

„Света Екатерина“ ЕООД и Георги Георгиев – общински съветник. 

  

  

Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи заседанието да 

протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на писмо от Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000706ВН/08.12.2020 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни 

помощи за лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 07.12.2020 г. 

2. Разглеждане на писмо от Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000707ВН/08.12.2020 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни 

проблеми“ към дирекция „Здравеопазване“ на 07.12.2020 г. 

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

Варна с рег. № РД20016885ВН-008ВН/03.11.2020 г., относно спешен ремонт 

на сградата на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД. 

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

Варна с рег. № РД20020975ВН-001ВН/06.11.2020 г., относно разкриване на 

COVID отделение в „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков“– Варна ЕООД. 

5. Разглеждане на писмо от Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ЗК20002208ВН-001ВН/25.11.2020 г., във 



2 
 

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

Екатерина“ ЕООД, относно спешна необходимост от закупуването на 

дигитален мобилен рентгенов апарат за COVID зона за нуждите на лечебното 

заведение.   

6. Разглеждане на писмо от проф. д-р Христина Групчева – управител 

на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна 

ЕООД с рег. № РД20010813ВН-012ВН-001ВН/30.10.2020 г., относно оферти 

за изготвена количествено – стойностна сметка за изготвяне на 

инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт и фасадно 

оформление за сградата на лечебното заведение. 

 7. Разни. 

  

Мнения и допълнения към дневния ред. 

 

Николай ЕВТИМОВ  

Искам към точка разни в дневния ред да включим за разглеждане на 

писмо от управителя на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с 

рег. № ОС20000023ВН/10.01.2020 г., относно оказване на спешна 

финансова помощ за основен ремонт на „Амбулатория медицински център 

за специализирана медицинска помощ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  

ЕООД . 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

  Предлагам да бъде разгледано предложение от групата общински 

съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № ОС20000682ВН/19.11.2020 г., 

относно допълнително материално стимулиране на лекарите и 

медицинските специалисти, работещи в общинските лечебни заведения.   

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Предлагам да гласуваме предложението на доц. Евтимов към точка 

разни в дневния ред да включим за разглеждане на писмо от управителя на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение  

Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с рег. № ОС20000023ВН/10.01.2020 

г., относно оказване на спешна финансова помощ за основен ремонт на 

„Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ 

Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД . 

 

Резултати от поименното гласуване: за - 5; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 
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Преминаваме към гласуване на направеното предложение от колегата 

Георгиев да бъде разгледано на днешното заседание предложение от 

групата общински съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № 

ОС20000682ВН/19.11.2020 г., относно допълнително материално 

стимулиране на лекарите и медицинските специалисти, работещи в 

общинските лечебни заведения.   

 

Резултати от поименното гласуване: за - 5; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

Преминаваме към поименно гласуване на дневния ред с така 

направените допълнения в точка разни.   

 

Резултати от поименното гласуване: за - 5; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от Анастасия Георгиева – 

директор на дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000706ВН/08.12.2020 

г., относно проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия 

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

07.12.2020 г. 

Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 57 лица и не 

се отпуска еднократна финансова помощ за лечение на 18  лица и четири 

лица са починали 

        Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 

граждани по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер 

на 16 700 лв. 

 

Колеги предлагам да гласуваме анблок предложението за отпускане на 

еднократна финансова помощ за лечение на граждани с предварително 

изпълнение и да вземем следното решение. 

 

 1. 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 Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

„Здравеопазване“ с рег. № ОС20000706ВН/08.12.2020 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.  
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; 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 Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

„Здравеопазване“ с рег. № ОС20000706ВН/08.12.2020 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; против - 0; въздържали се 

- 0, предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да  писмо от Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000707ВН/08.12.2020 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни 

проблеми“ към дирекция „Здравеопазване“ на 07.12.2020 г. 

 Отпуска се еднократна финансова помощ за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция на 14 двойки и не се отпускат на 2 двойки на 

основание на чл. 3 от „Правила за отпускане на финансова помощ от 

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

с репродуктивни проблеми“.  

   Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 

граждани с репродуктивни проблеми по установения здравен статус в 

настоящия протокол е в размер на 37 000 лв. 

 

Колеги предлагам да гласуваме анблок предложението за отпускане на 

еднократна финансова помощ за дейности и изследвания по асистирана 

репродукция  по молби на граждани с предварително изпълнение и да 

вземем следното решение. 
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 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 Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000707ВН/08.12.2020 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. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; 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 Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000707ВН/08.12.2020 г., 

Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 

настоящото решение. 

 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; 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. № РД20016885ВН-008ВН/03.11.2020 г., относно 

спешен ремонт на сградата на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД. 

       

Това предложение го разгледахме на предходно заседание, съгласно 

разписания на РЗИ, но нямаше количествено-стойностна сметка. 

Необходимите средства съгласно приложената количествено-стойностна 

сметка за ремонта на лечебното заведение са в размер до 160 000 лв. 
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След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до ПК „Финанси и бюджет“, а именно: 

 

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

кмет на Община Варна с рег. № РД20016885ВН-008ВН/03.11.2020 г., относно 

спешен ремонт на сградата на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД. 

ПК „Здравеопазване“ дава положително становище и предлага да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 160 000 лв. за ремонтни дейности  

на сградата на лечебното заведение. 

Препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно 

решение. 

 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; против - 0; въздържали се 

- 0, предложението се приема. 

  

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

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

кмет на Община Варна с рег. № РД20020975ВН-001ВН/06.11.2020 г., относно 

разкриване на COVID отделение в „Специализирана болница за активно 

лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков“– Варна 

ЕООД. 

     

В резултат на нашето позитивно гласуване общината реагира 

своевременно и в момента е закупен апарата, който е необходим за кръвно 

газов анализ на болницата и предстои да бъде закупен кугела.  Получих 

доста добри отзиви от „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков“– Варна ЕООД, тъй 

като и те лекуват COVID пациенти. 

 

 ПЕТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

          Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Анастасия Георгиева – 

директор на дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ЗК20002208ВН-

001ВН/25.11.2020 г., във връзка с искане от д-р Галинка Павлова – 

управител на „ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД, относно спешна 

необходимост от закупуването на дигитален мобилен рентгенов апарат за 

COVID зона за нуждите на лечебното заведение.   



7 
 

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

Екатерина“ ЕООД. 

 

         Галинка ПАВЛОВА 

         Запозна членовете на комисия с необходимостта от закупуването на 

дигитален мобилен рентгенов апарат за COVID зона за нуждите на 

лечебното заведение.  

 

Николай ЕВТИМОВ 

Предлагам да бъде закупен и скенер за нуждите на лечебното 

заведение. 

 

След проведени дебати комисията дава положително становище и 

предлага да бъде изпратено  до ПК „Финанси и бюджет“, а именно: 

 

Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  90 000 лв. за 

закупуване на дигитален мобилен рентгенов апарат за нуждите на лечебното 

заведение.  

Резултати от поименно гласуване: за - 5; против - 0; въздържали се 

- 0, предложението се приема. 

 

 При възможност да бъдат заложени финансови средства за закупуване 

на  скенер в проектобюджета на Община Варна за 2021 г. за нуждите на 

лечебното заведение. 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; против - 0; въздържали се 

- 0, предложението се приема. 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

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

Групчева – управител на „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна ЕООД с рег. № РД20010813ВН-012ВН-

001ВН/30.10.2020 г., относно оферти за изготвена количествено – стойностна 

сметка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен 

ремонт и фасадно оформление за сградата на лечебното заведение. 

          Съгласно изготвената количествено–стойностна сметка необходимите 

средства за ремонт на лечебното заведение са в размер до 150 000 лв. 
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Анeлия КЛИСАРОВА 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до ПК „Финанси и бюджет“, а именно: 

 

 ПК „Здравеопазване“ разгледа  писмо от проф. д-р Христина 

Групчева – управител на „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна ЕООД с рег. № РД20010813ВН-012ВН-

001ВН/30.10.2020 г., относно оферти за изготвена количествено – 

стойностна сметка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, 

основен ремонт и фасадно оформление за сградата на лечебното заведение. 

ПК „Здравеопазване“ дава положително становище и предлага да 

бъдат заложени финансови средства в размер до 150 000 лв. в 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г. за основен ремонт и фасадно 

оформление за сградата на „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна ЕООД. 

Препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно 

решение. 

 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; против - 0; въздържали се 

- 0, предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме следните 

предложения, а именно:   

- Писмо от управителя на „Специализирана болница по акушерство 

и гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с 

рег. № ОС20000023ВН/10.01.2020 г., относно оказване на спешна 

финансова помощ за основен ремонт на „Амбулатория медицински център 

за специализирана медицинска помощ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  

ЕООД . 

- Предложение от групата общински съветници на ПП 

„Възраждане“ с рег. № ОС20000682ВН/19.11.2020 г., относно 

допълнително материално стимулиране на лекарите и медицинските 

специалисти, работещи в общинските лечебни заведения.   

 

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение  

Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с рег. № ОС20000023ВН/10.01.2020 

г., относно оказване на спешна финансова помощ за основен ремонт на 
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„Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ 

Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД . 

 

Николай ЕВТИМОВ 

Обясни за ситуацията в медицинския център. 

  

Анeлия КЛИСАРОВА 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до ПК „Финанси и бюджет“, а именно: 

 

ПК „Здравеопазване“ разгледа повторно писмо от управителя на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение  

Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с рег. № ОС20000023ВН/10.01.2020 

г., относно оказване на спешна финансова помощ за основен ремонт на 

„Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ 

Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД. 

ПК „Здравеопазване“ дава положително становище и предлага да 

бъдат заложени финансови средства в размер до 70 000 лв. за 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г. за основен ремонт на 

„Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ 

Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД . 

Препраща към ПК „Финанси и бюджет” за вземане на окончателно 

решение. 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; против - 0; въздържали се 

- 0, предложението се приема. 

 

           Колеги, предлагам да разгледаме предложение от групата общински 

съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № ОС20000682ВН/19.11.2020 г., 

относно допълнително материално стимулиране на лекарите и 

медицинските специалисти, работещи в общинските лечебни заведения.   

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Запозна членовете на комисията с предложението за допълнително 

материално стимулиране на лекарите и медицинските специалисти, 

работещи в общинските лечебни заведения.   

 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до ПК „Финанс5и и бюджет“, а именно: 

 

ПК „Здравеопазване“ разгледа  писмо от предложение от групата 

общински съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № 

ОС20000682ВН/19.11.2020 г., относно допълнително материално 
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стимулиране на лекарите и медицинските специалисти, работещи в 

общинските лечебни заведения.   

 ПК „Здравеопазване“ възлага на дирекция “Здравеопазване“ да 

предостави актуална справка за работещите здравни работници, които са на 

основен трудов договор в лечебните заведения находящи се на територията 

на Община Варна.   

 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; против - 0; въздържали се 

- 0, предложението се приема. 

 

Предлагам да вземем принципно решение след предоставената справка 

при възможност средствата да бъдат заложени в бюджета на Община Варна 

за 2021 г. 

 

Резултати от поименно гласуване: за - 5; против - 0; въздържали се 

- 0, предложението се приема. 

 

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/ 


