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ПРОТОКОЛ 
 

№ 9 

 
Днес 20.05.2021 г. в 12:30 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 Евтимов 

  Янко Станев. 
 

 Не се включи:    Николай Георгиев   
 

Присъстваха още: Анастасия Георгиева – директор на дирекция 
„Здравеопазване“. 

 

Председателят на ПК “Здравеопазване” предложи заседанието да 

протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21006001ВН-002ВН/01.04.2021 г., относно изменение и допълнение на 

решение № 508-4(14)/04.03.2021 г., т. ХІ, т. 2.4.3 на Общински съвет – 
Варна.       

2. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК21000850ВН/13.05.2021 г., относно проведено 

заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни помощи за 
лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 21.04.2021 г. 

3. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК21000847ВН/13.05.2021 г., относно проведено 
заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни проблеми“ 

към дирекция „Здравеопазване“ на 20.04.2021 г. 
4. Разни. 

 
Моля за Вашите предложения към дневния ред. 
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Ивайло МИТКОВСКИ 
Предлагам в дневния ред на днешното заседание да разгледаме писмо 

от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Анна – 

Варна“ АД с рег. № РД21007300ВН-001ВН/05.05.2021 г., относно покана за 
свикване на извънредно общо заседание. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 

Подлагам на гласуване предложението на д-р Митковски за 
включване в дневния ред на днешното заседание.  

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

Подлагам на гласуваме предложения дневния ред с така направеното 
допълнение.. 

Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

Анелия КЛИСАРОВА 
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21006001ВН-002ВН/01.04.2021 г., относно изменение и 
допълнение на решение № 508-4(14)/04.03.2021 г., т. ХІ, т. 2.4.3 на 

Общински съвет – Варна.    
Председателката на комисията запозна членовете с предложението на 

кмета на Община Варна, като го изчете. 
 

Предлагам да гласуваме, че ПК „Здравеопазване“ дава положително 
становище и препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и 
бюджет“ за вземане на окончателно решение.    

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

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

кмет на Община Варна с рег. № ЗК21000850ВН/13.05.2021 г., относно 
проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Еднократни 

помощи за лечение“ към дирекция „Здравеопазване“ на 21.04.2021 г. 
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          Отпуска се еднократна финансова помощ за лечение на 125 лица и не 
се отпускат на  27 лица. 
         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на 

граждани по установения здравен статус в настоящия протокол е в размер 
на 49 250 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. 

 
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. № ЗК21000850ВН/13.05.2021 г., решение на Общински 
съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., и на база здравен статус, Общински 

съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени 
в приложение към настоящото решение.  

  

Резултати от гласуването: за - 6; 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, във връзка с 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. 

№ ЗК21000850ВН/13.05.2021 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: 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. № ЗК21000847ВН/13.05.2021 г., относно 

проведено заседание на Вътрешно-ведомствена комисия „Репродуктивни 
проблеми“ към дирекция „Здравеопазване“ на 20.04.2021 г. 
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         Общата сума на предлаганите еднократни помощи за лечение на лица 
с репродуктивни проблеми в настоящия протокол е в размер на 106 500 лв.  

 Отпуска се еднократна финансова помощ на 39 двойки за лечение на 

лица с репродуктивни проблеми. 20 двойки ще получат финансови 
средства в размер на 2 000 лв. и 19 двойки ще получат финансови средства 

в размер на 3 500 лв. Не се отпускат средства на 2 двойки на основание на 
чл. 3 от „Правилата за отпускане на финансова помощ от Община Варна за 

лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията 
на Община Варна.“.   

 
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. № ЗК21000847ВН/13.05.2021 г., решение на Общински 

съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 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. 
 

Резултати от гласуването: за - 6; 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. 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. № 
ЗК21000847ВН/13.05.2021 г., Общински съвет – Варна не отпуска финансови 

средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

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

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 
Анeлия КЛИСАРОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от д-р Красимир Петров – 
Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД с рег. № 
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РД21007300ВН-001ВН/05.05.2021 г., относно покана за свикване на 
извънредно общо заседание. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
В качеството си на представител на Общински съвет – Варна в 

Общото събрание на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД запозна членовете 
на комисията с дневния ред на предстоящото извънредно общо събрание, 

което ще се проведе на 04.06.2021 г. 
 

 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Предлагам да ни предоставят допълнителна информация по точка 9 

от дневния ред за кредита. 
 

Анелия КЛИСАРОВА 
  След проведени дебати комисията взе следното решение. 

 1. ПК „Здравеопазване“ предоставя правото на доц. Цветкова да вземе 
становище по нейно усмотрение за точките от 1 до 8 от дневния ред 
           2.ПК „Здравеопазване“ предлага по т. 9 от дневния ред 

изпълнителният директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД да ни 
предостави информация, за параметрите на кредита, условия на 

получаване и погасяване, както и целите за които ще бъде теглен - за 
реконструкция и модернизация, и за закупуване на нова апаратура.   

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 
председателят на комисията. 

 
Край на заседанието: 13:00 ч. 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                        ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „Здравеопазване“:                                                         

 
 

____/П/__________                                         _______/П/_________ 
/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


