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ПРОТОКОЛ 

 

№ 8 

 

Днес 25.02.2020 г. в 14:00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието се включиха: 

   Анелия Клисарова – председател на комисията. 

   Антоанета Цветкова 

   Ивайло Митковски 

   Калин Михов 

   Лидия Маринова 

   Николай Георгиев   

   Николай Евтимов 

   Янко Станев. 

 

   Включиха се още: Коста Базитов – заместник – кмет на Община Вана, 

Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“  и адв. Деяна 

Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет - Варна. 

   

Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи заседанието да 

протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция 

„Здравеопазване“. 

1.1. Разглеждане на писма от д-р Галинка Павлова – управител на 

„ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. № РД21002386ВН/03.02.2021 г. и 

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

РД21002386ВН-001ВН/10.02.2021 г., относно профилактична програма 

„Комплексно пост – ковид проследяване“. 

1.2.Разглеждане на писма от управителя на „Диагностично - 

консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД с рег. № 

РД21000678ВН/13.01.2021 г. и от Коста Базитов – заместник кмет на 

Община Варна с рег. № РД21000678ВН-001ВН/19.01.2021 г., относно 

необходимост от спешни ремонтни дейности и апаратура за нуждите на 

лечебното заведение.  

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

Община Варна с рег. № РД20016885ВН-011ВН/02.02.2021 г., относно 

необходимост от осигуряване на финансови средства за ремонтни дейности 

на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД, във връзка с предписания на 

РЗИ. 
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1.4. Разглеждане на писма от д-р Галинка Павлова – управител на 

„ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. № РД21000853ВН/15.01.2021 г. и 

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

РД21000853ВН-003ВН/08.02.2021 г., относно осигуряване на финансови 

средства за покрива на лечебното заведение.   

1.5. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница 

за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – 

Варна“ ЕООД с рег. № РД21001878ВН/28.01.2021 г., относно необходимост 

от финансиране за извършване на строително-ремонтни дейности в 

стационара на болницата. 

1.6. 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. 

1.7. Разглеждане на писмо от Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000682ВН-003ВН/14.01.2021 г., 

относно предложение от групата общински съветници на ПП „Възраждане“ 

за осигуряване на допълнително материално стимулиране на лекарите и 

медицинските специалисти, работещи в лечебните заведения на 

територията на Община Варна.   

2. Разни. 

 

Мнения и допълнения към дневния ред. 

 

Николай ЕВТИМОВ  

Предложи в дневния ред да включим за разглеждане предложение от 

доц. Николай Евтимов и Венцислав Сивов от Политическа партия „ВМРО – 

БНД“ с рег. № ОС21000102ВН/23.02.2021 г., относно закупуване на три 

компютърни томографа за нуждите на диагностично - консултативните 

центрове и на интуитивна система за робот асистирана хирургия за нуждите 

на оперативните клиники разположени на територията на МБАЛ „Света 

Анна“ Варна ЕАД. 

 

Лидия МАРИНОВА 

Нашите болнична и доболнична помощ д е снабдена с добра 

диагностика, но когато искаме средства за финансиране, трябва да знаем 

от къде ще бъдат осигурени. По програми държавата отпуска 170 млн. лв., 

които са точно за подобряване на лечебната среда в лечебните заведения, 

както и по проекти може да се кандидатства по ОП „Човешки ресурси“. 

Следва лечебните заведения да бъдат активни при търсене на финансиране 

по различни оперативни програми. 
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Анастасия ГЕОРГИЕВА 

В момента събираме информация по кои програми могат да 

кандидатстват лечебните заведения. С това ще постигнем подобряването на 

нашите цели подобряване на материално-техническата база и закупуване на 

съвременно оборудване за лечебните заведения и категорично да се 

използва като механизъм. Предлагам в дневния ред за разглеждане на писмо 

доц. Христо Ганчев, относно закупуване на дизелово гориво за нуждите на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна ЕООД. 

  

Анелия КЛИСАРОВА 

Подлагам на гласуване предложението на доц. Евтимов като 1.8. 

 

Резултати от поименното гласуване: за - 6; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

Преминаваме към гласуване на направеното предложение, като т.1.9. 

разгледаме писмо от Коста Базитов с рег. № РД21003465ВН-

003ВН/24.02.2021 г., относно закупуване на дизелово гориво за нуждите на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна ЕООД. 

 

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

се - 1, предложението се приема. 

 

Предлагам н точка първа да включим обсъждане проектирането на 

нова инфекциозна болница, за което са проведени разговори и 

необходимите средства са в размер до 500 000 лв. 

 

Резултати от поименното гласуване: за - 6; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

Преминаваме към гласуване на дневния ред с така направените 

допълнения, а именно:   

1. Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция 

„Здравеопазване“. 

1.1. Разглеждане на писма от д-р Галинка Павлова – управител на „ДКЦ 

V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. № РД21002386ВН/03.02.2021 г. и от 

Коста Базитов – заместник кмет на Община Варна с рег. № РД21002386ВН-

001ВН/10.02.2021 г., относно профилактична програма „Комплексно пост – 

ковид проследяване“. 
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1.2.Разглеждане на писма от управителя на „Диагностично - 

консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД с рег. № 

РД21000678ВН/13.01.2021 г. и от Коста Базитов – заместник кмет на 

Община Варна с рег. № РД21000678ВН-001ВН/19.01.2021 г., относно 

необходимост от спешни ремонтни дейности и апаратура за нуждите на 

лечебното заведение.  

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

Община Варна с рег. № РД20016885ВН-011ВН/02.02.2021 г., относно 

необходимост от осигуряване на финансови средства за ремонтни 

дейности на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Варна“ ЕООД, във връзка с 

предписания на РЗИ. 

1.4. Разглеждане на писма от д-р Галинка Павлова – управител на 

„ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. № РД21000853ВН/15.01.2021 г. 

и от Коста Базитов – заместник кмет на Община Варна с рег. № 

РД21000853ВН-003ВН/08.02.2021 г., относно осигуряване на финансови 

средства за покрива на лечебното заведение.   

1.5. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана 

болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. 

Марков – Варна“ ЕООД с рег. № РД21001878ВН/28.01.2021 г., относно 

необходимост от финансиране за извършване на строително-ремонтни 

дейности в стационара на болницата. 

1.6. 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. 

1.7. Разглеждане на писмо от Анастасия Георгиева – директор на 

дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000682ВН-003ВН/14.01.2021 г., 

относно предложение от групата общински съветници на ПП 

„Възраждане“ за осигуряване на допълнително материално стимулиране 

на лекарите и медицинските специалисти, работещи в лечебните заведения 

на територията на Община Варна.   

1.8. Разглеждане на предложение от доц. Николай Евтимов и 

Венцислав Сивов от Политическа партия „ВМРО – БНД“ с рег. № 

ОС21000102ВН/23.02.2021 г., относно закупуване на три компютърни 

томографа за нуждите на диагностично - консултативните центрове и на 

интуитивна система за робот асистирана хирургия за нуждите на 

оперативните клиники разположени на територията на МБАЛ „Света 

Анна“ Варна ЕАД. 

1.9. Разглеждане на писмо от Коста Базитов с рег. № РД21003465ВН-

003ВН/24.02.2021 г., относно закупуване на дизелово гориво за нуждите на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна ЕООД. 
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1.10. Вземане на решение за отпускане на финансови средства за 

проектирането на нова инфекциозна болница. 

2. Разни. 

 

Резултати от поименното гласуване: за - 7; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложени от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21003045ВН/15.02.2021 г., относно обсъждане и приемане 

на проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция 

„Здравеопазване“. 

 

 Коста Базитов запозна членовете на комисията с проектобюджета 

на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща функция „Здравеопазване“ 

и Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве приложение №22,. 

  

След проведени дебати по всички предложения за допълнения към 

проектобюджета на Община Варна комисията взе решение да бъде изпратено 

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

 

ПК „Здравеопазване“ предлага следните предложения за допълнения 

към проектобюджета на Община Варна за 2021 г., касаещи лечебните 

заведения, а именно: 

- 10 000 лв. за профилактична програма „Комплексно пост – ковид 

проследяване“ на „Диагностично - консултативен център V „Света 

Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. 

- 900 000 лв. за строително-ремонтни дейности в „Диагностично - 

консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

- 160 000 лв. за ремонтни дейности на „Диагностично - консултативен 

център „Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД. 

- 10 000 лв. за  частичен ремонт на покрива на „Диагностично - 

консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. 

- 800 000 лв. за извършване на строително-ремонтни дейности в 

стационара на „Специализирана болница за активно лечение на 

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

- 150 000 лв. за инвестиционен проект за реконструкция, основен 

ремонт и фасадно оформление за сградата на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна ЕООД. 
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- 3 700 лв. за закупуване на дизелово гориво за нуждите на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна ЕООД. 

- 500 000 лв. за проектиране на нова „Инфекциозна болница“. 

- 2 млн. лв. за закупуване на три компютърни томографа за нуждите 

на диагностично - консултативните центрове. 

- 3 млн. лв. за закупуване на интуитивна система за робот асистирана 

хирургия за нуждите на оперативните клиники разположени на територията 

на МБАЛ „Света Анна“ Варна ЕАД. 

Дава положително становище с така направените допълнения на  

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., функция „Здравеопазване” и 

Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве приложение №22, както следва: 

1. Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми 

в развитието” - 2021 г. в размер на 20 000 лв. 

2. Общинска програма „Скрининг на заболяванията на щитовидна 

жлеза” - 2021 г. в размер на 20 000 лв. 

3. Общинска програма „Скрининг на заболявания на белия дроб” - 2021 

г. в размер на 24 000 лв. 

4. Общинска програма „Скрининг на очните заболявания” - 2021 г. в 

размер на 20 000 лв. 

5. Общинска програма „Профилактика на рака на гърдата” - 2021 г. в 

размер на 15 000 лв. 

6. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества” -2021 г. в размер на 50 000 лв. 

7. Общинска програма “Зеленият двор на Варна” - 2021 г. в размер на 

20 000 лв. 

8. Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ -

2021 г. в размер на 10 000 лв. 

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане 

на окончателно решение. 

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/ 


