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ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 

Днес 30.01.2020 г. в 14:00 часа се проведе заседание на ПК 
“Здравеопазване”. 

На заседанието присъстваха: 
  Анелия Клисарова – председател на комисията. 
  Антоанета Цветкова 
 Ивайло Митковски 
 Калин Михов 
 Лидия Маринова 
 Николай Георгиев 
 Николай Евтимов 
 Янко Станев  

  
 
Присъстваха още: Бранимир Балачев – Председател на ПК „Финанси 

и бюджет“, Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна, Анастасия 
Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“, проф. д-р Емил 
Ковачев - управител на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД, 
Димитрия Григорова – главен счетоводител „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – 
Варна“ ЕООД, д-р Иван Иванов - управител на „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, проф. д-р 
Христина Групчева – управител на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, д-р Слава Даковска – 
управител на „Дентален център I“- Варна,  д-р Людмил Цветков - ДКЦ 
„Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД 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. № 
РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., 
относно обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна за 
2020 г., в частта касаеща функция „Здравеопазване“. 

1.1. Разглеждане на писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен 
директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД с рег. № 
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РД20001835ВН/28.01.2020 г., относно дофинансиране на ремонта на 
Оперативно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

1.2. Разглеждане на писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен 
директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД с рег. № 
РД20001836ВН/28.01.2020 г., относно осигуряване на средства за 
закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите на Мултипрофилното 
спешно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

1.3. 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 . 

1.4. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – 
Варна“ ЕООД с рег. № РД20000906ВН/16.01.2020 г., относно 
необходимост от финансиране за извършване на строително-ремонтни 
дейности в стационара на болницата. 

1.5. Разглеждане на писмо от управителя на „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД с рег. № 
РД19023537ВН/12.12.2019 г., относно необходимост от спешни ремонтни 
дейности на покривното и подпокривното пространство на основната 
сграда и на столовата на приземния етаж на лечебното заведение.  

2. Разглеждане на писмо от проф. Красимир Иванов ректор на 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. № 
Д19001923ВН-003ВН/16.01.2020 г., относно изпълнение на решение № 65-
2(3)27.12.2019 г. на Общински съвет – Варна и предложение за изменения 
и допълнения в устава на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна“ ЕООД.  

3. Разглеждане на писмо от проф. д-р Христина Групчева – управител 
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД с рег. № ОС19000773ВН/27.12.2019 г., относно вземане на решение 
за сключване на договор за съвместна дейност с „Амбулатория 
медицински център за специализирана медицинска помощ очен 
медицински център Варна“ ЕООД.  

4. Разглеждане на писмо от Кирил Ананиев – Министър на 
здравеопазването с рег. № РД19009621ВН-003ВН/20.01.2020 г., относно 
необходимост за намиране на механизъм за законосъобразно предоставяне 
на медицинско оборудване на  „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД, 
доставено в изпълнение на Предварително дефиниран проект № 4 
„Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“. 
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5. Разглеждане на предложение от управителя на ДКЦ „Свети Иван 
Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД с рег. № ОС19000758ВН/18.12.2019 г., 
относно разрешение за сключване на договор за банков кредит за 
погасяване на задълженията на лечебното заведение. 

6. Разглеждане на писма от Регионална здравна инспекция с рег. № 
РД19016866ВН-001ВН/20.12.2019 г. и от дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № РД19018946ВН-
009ВН/21.01.2020 г., относно предприемане на мерки по изваждане на 
Медико-техническа лаборатория от структурата на „Дентален център I“. 

7.  Разни. 
 
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Анелия КЛИСАРОВА 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложения от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № РД20001428ВН-
001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на проектобюджета на 
Община Варна за 2020 г., в частта касаеща функция „Здравеопазване“. 

Предлагам дирекцията да ни запознае с отчет за извършените 
дейности през 2019 г. и кои са най- успешните програми на общината. 
Благодарим на екипа, който е работил през 2019 г. за реализираните и 
осъществените програми. 

  
Давам думата на Анастасия Георгиева – началник отдел към 

дирекция „Здравеопазване“. 
 

 Анастасия ГЕОРГИЕВА 
 Уважаеми г-н Базитов, уважаеми общински съветници, проф. 

Клисарова по отношение на капиталовите разходи стартира обновяването 
на детските площадки в седем детски ясли и тяхното изграждане. 
Осъществи се проектиране на дейности за основен ремонт на две детски 
ясли, които са включени в проектобюджета за 2020 г. Капиталовите 
трансфери към лечебните заведения за АГ болница изграждането на 
външен асансьор, ремонт на покрива и частичен ремонт на болницата. 
Закупуване на спекуларен микроскоп за очна болница. Шест лечебни 
заведения стартираха по фонд енергийна ефективност. За финансово 
оздравяване бяха предоставени финансови средства за белодробната 
болница и за очна болница. Бяха достигнати нивата по колективните 
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трудови договори в сферата на детско и училищно здравеопазване. 
Здравните програми бяха изключително успешни. Една устойчива 
програма е „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания”. Новата програма „Хипотерапия на деца с 
увреждания и проблеми в развитието” е успешна програма с висока 
удовлетвореност от страна на родителите. Програма „Грижа за деца с 
диабет и редки заболявания“  е полезна и която даде възможност на всички 
родители, които имат деца с диабет да ходят на работа и да бъдат 
предоставени грижите за техните деца от нашите медицински специалисти 
в здравните кабинети. Също успешна програма е „Зеленият двор на 
Варна”, като над  1 200 деца са посетили програмата и 143 са били 
допълнително консултирани. „Скрининга на очните заболявания” са в две 
направления за деца и възрастни, която е успешна и устойчива програма. 
Следващите програми бяха насочени като скрининги на белия дроб, 
щитовидната жлеза, женското здраве, преканцерози на маточната шийка, 
простатната жлеза и сънната апнея, като всичките са сполучливи и 
успешни програми. Програма „Ранно откриване, превенция и 
профилактика на усложненията на диабетното стъпало“, която дава 
възможност на хората с диабет да могат да бъдат своевременно 
консултирани и обучени за тази грижа. Има една нова програма през 2020 
г., която ще даде възможност но онкоболницата да извърши прегледи по 
програма „Профилактика на онкологични заболявания” - 2020 г. 

  
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря. Моля за Вашите мнения и становища. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Колко средства отпуснахме миналата година за асансьора на АГ 

болница? 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Финансовите средства са в размер на 273 581 лв. Предстои 

преминаването на надзор през месец февруари и откриването му. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Предлагам да ни запознаете с проектобюджета на функция 

„Здравеопазване“ за 2020 г. 
 
  Анастасия ГЕОРГИЕВА 

Бюджетът на функция „Здравеопазване“ за 2020 г. е в размер на 23 
412 000 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 13 728 214 лв., за 
дофинансиране – 1 345 384 лв. и за местни дейности –  8 338 402 лв. 



5 
 

Бюджетът на функция „Здравеопазване” за 2020 г. е увеличен с 2 300 000 
лв. спрямо първоначалния бюджет за 2019 г. 

В бюджета на функцията се включват разходите за: 
- 12 броя детски ясли; 
- 112 броя здравни кабинети за медицинското обслужване в детски 

градини и училища; 
-  7 броя здравни медиатори;  
-  3 броя детски кухни с 23 разливочни пункта;  
- общинските предприятия: „Комплекс за детско хранене“ с бюджет 

от 5 291 402 лв. и „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ с бюджет от 
305 148 лв. 

През 2020 г. ще бъдат предоставени помощи на нуждаещи се 
граждани по решение на Общински съвет в размер на  389 510 лв., в т.ч.: 
           - инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми – 238 660 
лв.; 
           - граждани чрез отпускане на еднократна помощ за лечение на 
граждани  – 150 850 лв. 

Общинските програми със здравна насоченост във функция 
„Здравеопазване“ са в размер на 349 000 лв., както следва: 
 - „Аз успявам” - за профилактика и рехабилитация на детско-
юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания сред 
децатапрограмата е  в размер на  20 000 лв. за 200 лица. 
 - „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на 
гръбначните изкривявания” - за профилактика и рехабилитация на децата с 
гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош -  20 000 лв. за 300 
лица. 
 - “Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието“- 
25 000 лв.  за 60 лица. 
 -  „Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от 
диабета – диабетно стъпало“ – 10 000 лв. за 135 лица. 
 - "Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза"- 36 000 лв. за 
1200 лица 
 -  "Профилактика на женското здраве" - 20 000 лв. за 400 лица 

- "Скрининг на преканцерози на маточната шийка" - 12 000 лв. за 300 
лица 
- "Скрининг на очни заболявания" - 30 000 лв. за 600 лица 
- "Профилактика за рака на гърдата" – 25 000 лв. за 450 лица 
- „Детско дентално здраве" – 15 000 лв. за 700 лица 

     - „Профилактика на онкологични заболявания“ – 20 000 лв. за 500 
лица 
     - „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” – 75 000 лв. 
    - „Зеленият двор на Варна“ -  25 000 лв. 
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 -  "Грижа за деца с диабет и редки заболявания" – 16 000 лв. за 100 
лица 

Капиталовите разходи за функцията са на стойност 3 854 266 лв.: 
- основен ремонт – 3 006 626 лв. В началото на 2020 г. предстои да 

се завършат започналите през 2019 г. ремонтни дейности по 
модернизиране на площадките за игра на открито  в три от детските ясли. 
В бюджет 2020 г. е предвидено и цялостно модернизиране на площадките 
в още една детска ясла и извършване на основен ремонт и въвеждане на 
мерки за подобряване на енергийната ефективност в ДЯ № 5 „Чуден свят“ 
– 563 000 лв. и в ДЯ № 7 „Роза“ – 1 407 759 лв.; проектиране на СМР за 
основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДЯ № 8 
„Щурче“ – 209 105 лв.; довършване на ремонтните дейности, започнали 
през 2019 г. по въвеждане в експлоатация на рентгеновия апарат в ДКЦ 
„Свети Иван Рилски“ – Аспарухово. 

- придобиване на ДМА – 440 000 лв. за оборудване и стопански 
инвентар в детските ясли и комплекс за детско хранене, лекотоварен 
автомобил за ОП „КДХ“ и др.; 

- капиталови трансфери – 407 640 лв., в т.ч. 107 640 лв. преходен 
остатък от 2019 г. за довършване на обследването за енергиен одит в шест 
лечебни заведения и подготовка за кандидатстване във Фонд ЕЕВИ и др. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 

        Благодаря.  Предлагам да обсъдим подточките. 
Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Красимир Петров – 

Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД с рег. № 
РД20001835ВН/28.01.2020 г., относно дофинансиране на ремонта на 
Оперативно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

Необходимите средства са в размер на  800 000 лв., като  550 000 лв. 
ще бъдат финансирани от Министерството на здравеопазването и 250 000 
лв. от Община Варна. 

Който е съгласен да дофинансиране с финансови средства в размер на  
250 000 лв. за ремонта на Оперативно отделение в МБАЛ „Света Анна – 
Варна“ АД, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
  
Колеги, предлагам да разгледаме писмо от д-р Красимир Петров – 

Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД с рег. № 
РД20001836ВН/28.01.2020 г., относно осигуряване на средства за 
закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите на Мултипрофилното 
спешно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 
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Следва да бъде закупен рентген и т.н. апарат за образна диагностика, 
тъй като сегашния физически и морално е остарял. Този апарат е 
необходим за спешното отделение, тъй като знаете, че цялата 
травматология в областта в града се поема от МБАЛ „Света Анна – Варна“ 
АД. Необходимите средства са за закупуването на рентгена са в размер на 
330 000 лв.   

Който е съгласен да бъдат осигурени средства в размер на 330 000 лв.   
за закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите на Мултипрофилното 
спешно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

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 „Амбулатория медицински център за 
специализирана медицинска помощ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  
ЕООД. 

Представени са три оферти, като спазени са препоръките на РЗИ. Това 
е необходимостта за отпускане и усвояване на средства с цел запазване на 
положителната тенденция за нарастване на конкурентоспособността на 
медицинския център. 

 
Емил КОВАЧЕВ 
Уважаема проф. Клисарова, уважаеми дами и господа общински 

съветници медицинският център е отделно търговско дружество и е 
дъщерно дружество „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД. 
Предвид остарялата база, трябва да бъде извършена частична реновация. 
Д-р Великова, която е управителката на медицинския център е представила 
три оферти, като необходимите средства са в размер на 70 000 лв. Води се 
част от женската консултация на територията на град Варна и региона. 
Освен акушергинеколози работят още 10 специалисти. По принцип е 
неразривно свързана с болницата. През 2019 г. е направен ремонт на 
ниското тяло със средства отпуснати от Община Варна. 

 
 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря на проф. Ковачев. Всички говорим за това, че е важна 

доболничната помощ, която е предпоставка за развитието на болничната 
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помощ, така че би следвало да я финансираме, която е една тенденция за 
България и за Европа. Следва да намалим хоспитализациите и да 
развиваме доболничната помощ. 

Който е съгласен да бъдат осигурени средства в размер на 70 000 лв.   
за основен ремонт на „Амбулатория медицински център за специализирана 
медицинска помощ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД, моля да 
гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
   

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД с рег. № РД20000906ВН/16.01.2020 
г., относно необходимост от финансиране за извършване на строително-
ремонтни дейности в стационара на болницата. 

  
Давам думата на Димитрия Григорова – главен счетоводител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД. 

 
Димитрия ГРИГОРОВА 
Става въпрос за реконструкция на чакалнята на болницата, като 

реконструкцията включва надграждане на етаж от така съществуващата 
постройка. Тя е негодна да изпълнява функцията на чакалня, защото тя 
представлява едно предверие, което на практика не може да отопляваме. 
Предвид големия брой на пациенти, нямаме регистратура, през която да 
преминат болните. В момента нямаме свободен достъп на хора в 
неравностойно положение. 

 
Янко СТАНЕВ 
Надстройка ще има ли? 
 
Димитрия ГРИГОРОВА 
Предвидили сме в надстроената част ще има две болнични стаи и 

лекарски кабинет. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 

 Който е съгласен да бъдат осигурени средства в размер до 700 000 лв.   
за извършване на строително-ремонтни дейности в стационара на 
болницата, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
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Колеги, предлагам да разгледаме писмо от управителя на 
„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ 
ЕООД с рег. № РД19023537ВН/12.12.2019 г., относно необходимост от 
спешни ремонтни дейности на покривното и подпокривното пространство 
на основната сграда и на столовата на приземния етаж на лечебното 
заведение.  

Имаше енергийно обследване, но покрива пада. 
  
Иван ИВАНОВ 
Покривът не е включен по проекта енергийна ефективност. В лошо 

състояние се намира покривното пространство на столовата. Строителна 
фирма ми предостави оферти. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Офертите са разделени за покрива 56  472 лв., 211 058 и третата е 

411 894,13 лв. и общата сума е около 700 000 лв. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Това е емблематична сграда за Варна. Искаме да направим общинско 

здравеопазване, но не може да изоставим лечебното заведение. За всички 
сгради, трябва да мислим защото те са наши. 

 
 Анелия КЛИСАРОВА 
 Колеги предлагам да гласуваме да бъдат осигурени средства в 

размер до 700 000 лв. за ремонтни дейности на покривното и 
подпокривното пространство на основната сграда и на столовата на 
приземния етаж на „Диагностично - консултативен център 1 „Света 
Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
Не чух да има средства за туп диспансера, тъй като всяка година 

отпускаме много средства за тях. Това означава, че след един месец отново 
ще искат средства за покриване на заплати и задължения. Какво правим от 
тук нататък с тази болница, нейното финансиране? Едно от 
предложенията, които сме правили за закриване зависи от Министъра. 
Предвидените капиталови разходи за апаратура и ремонти за лечебните 
заведения има само средства за енергийно обследване. Защо тези 
предложения, които ги разгледахме не са включени? Около 2 050 х. лв. в 
момента са необходими по исканията на лечебните заведения, които 
разгледахме. От къде ще ги вземем тези средства? 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 
По отношение на туп диспансера въпроса го разгледахме на 

актуализацията на бюджета през месец декември. Средствата ги 
отпуснахме в интерес на работещите в лечебното заведение. Няма как 
търговско дружество каквото е то и предварително да кажем колко е на 
загуба. Стана въпрос, че предстои увеличение на ставките. В момента няма 
как да знаем какви средства са им необходими. Това нещо може да го 
направим с актуализация на по-късен етап, за да видим какви са новите 
ставки. Ще изслушаме управителя, членовете на комисията са лекари, а 
има и добри финансисти и ще видим какво да направим, за да може 
работещите да си получават заплатите. В така заложения бюджет виждате 
какви са разходите в капиталовата програма. 

 
Янко СТАНЕВ 
По отношение на енергийната ефективност това е много повърхностно 

обследване, което не изпълнява основните ни препоръки и задачи, които 
поставихме. Предлагам да направим едно заседание, за да прегледаме всички 
тези неща. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Идеята е много добра. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Балачев по отоношение на туберколозната болница едно и също е 

всяка година. Заем с какви средства ги финансира от държавата, но все пак 
трябваше да има заложени средства в бюджета за лечебното заведение. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Знаете как се приема общински бюджет, съгласно  Закона за публичните 

финанси, кмета, администрацията, програмите съотносимост, кое е с приоритет 
и т.н., но не мога да дам отговор на въпроса защо са толкова малко капиталовите 
разходи. Аз също имам тръпка към общинското здравеопазване, тъй като години 
наред съм се занимавал. Следва да с търсят ресурси па различните програми и 
други неща могат да се направят.  

 
Янко СТАНЕВ 
Имаме структурни и финансови птредложения, които не зависят от нас. 

Ние само имаме задължението да дофинансираме. Здравеопазването става 
приоритет. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Членове на ПК „Здравеопазване“ са седем доктора в различни 

направлениия заедно с управителите на лечебните заведения. Моля Ви с 
определеното уважение към управителите на нашите учреждения. 
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Анелия КЛИСАРОВА 
Провела съм доста разговори и в парламента как могат нещата да се 

променят, но мога да Ви кажа, че проблема с туп е в цяла България и не само във 
Варна. Когато говорим за инфекциозната болница на Варна там е страшно, но 
трябва да имаме високо специализира инфекциозна болница, защото касае 
всички нас. Можем да помислим за построяването на една модерна болница за 
туп и инфекциозни болести с различни входове, като искаме средства от 
министерството и спазване на изискванията на РЗИ. Трябва да търсим 
възможности програми и финансиране на държавно ниво. 

 
След проведените дебати комисията взе решение да бъде изпратено писмо 

до ПК Финанси и бюджет“, а именно: 
 

ПК „Здравеопазване“ разгледа предложения от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20001428ВН/22.01.2020 г. и рег. № 
РД20001428ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане 
проектобюджета на Община Варна за 2020 г., функция „Здравеопазване” и 
Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 
общественото здраве приложение №22, както и предложения от лечебните 
заведения. 

Комисията  взе следното решение: 
Предлага следните предложения за допълнения към проектобюджета 

на Община Варна за 2020 г., касаещи лечебните заведения, а именно: 
- 250 000 лв. за дофинансиране на ремонта на Оперативно отделение 

в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 
- 330 000 лв. за закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите на 

Мултипрофилното спешно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 
- 70 000 лв. за основен ремонт на „Амбулатория медицински център за 

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

- 700 000 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. 

- 700 000 лв. за строително-ремонтни дейности в „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

Дава положително становище с така направените допълнения на  
проектобюджета на Община Варна за 2020 г., функция „Здравеопазване” и 
Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 
общественото здраве приложение №22, както следва: 

1. Общинска програма „Аз успявам” - 2020 г. в размер на 20 000 лв. 
2. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 

профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - 2020 г. в размер 
на 20 000 лв. 
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3. Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и 
проблеми в развитието” - 2020 г. в размер на 25 000 лв. 

4. Общинска програма „Скрининг на заболяванията на щитовидна 
жлеза” - 2020 г. в размер на 36 000 лв. 

5. Общинска програма „Профилактика на женското здраве” - 2020 г. в 
размер на 20 000 лв. 

6. Общинска програма „Скрининг на преканцерози на маточната 
шийка” - 2020 г. в размер на 12 000 лв. 

7. Общинска програма „Скрининг на очните заболявания” - 2020 г. в 
размер на 30 000 лв. 

8. Общинска програма „Профилактика на рака на гърдата” -2020 г. в 
размер на 25 000 лв. 

9. Общинска програма „Детско дентално здраве” - 2020 г. в размер на 
15 000 лв. 

10. Общинска програма Ранно откриване, превенция и профилактика 
на усложненията на диабетното стъпало“ – 2020 г. в размер на 10 000 лв. 

11. Общинска програма „Профилактика на онкологични заболявания” 
- 2020 г. в размер на 20 000 лв. 

12. Общинска програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими 
от психоактивни вещества” -2020 г. в размер на 75 000 лв. 

13. Общинска програма “Зеленият двор на Варна” - 2020 г. в размер на 
25 000 лв. 

14. Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ 
-2020 г. в размер на 16 000 лв. 

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

 
Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 
Анeлия КЛИСАРОВА 
 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от проф. Красимир Иванов 

ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. 
№ Д19001923ВН-003ВН/16.01.2020 г., относно изпълнение на решение № 
65-2(3)27.12.2019 г. на Общински съвет – Варна и предложение за 
изменения и допълнения в устава на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД.  

С отпуснатите средства покрихте всички задължения на болницата. 
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Давам думата на проф. д-р Христина Групчева – управител на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД.  

 
Христина ГРУПЧЕВА 
Уважаема, г-жо Председател. Уважаеми, г-н Заместник кмет. 

Уважаеми, общински съветници и членове в ПК „Здравеопазване“. На 23 
януари мина законосъобразно извършения избор на управител през 
Медицински университет – Варна, който в момента пое управлението, така 
че на практика от пет дни съм реалния управител на лечебното заведение. 
Бих искал а да кажа няколко неща, какво се случи е преходния период, в 
който имаме възможност да минем от едно управление, което наистина 
беше много деструктивно, към едно преходно управление. Със собствени 
средства си направихме ремонт на покрива. Това, което в момента сме се 
събрали предлагам във връзка с промяната на устава, фактът е че бяха 
отпуснати средства за просрочени минали задължения по време на 
управлението 2017 г. - 2018 г. и началото на 2019 г. Част, от които 
трябваше да погасим задължения към доставчиците, които ни бяха 
поставили ултиматум, че ще спрат да ни доставят необходимите услуги. На 
първо място това беше „Софарма“, към които задълженията ни бяха в 
размер на 84 000 лв. и те казаха лекарства от тук нататък за СБОБАЛ – 
Варна, няма да има. Благодарение на тази субсидия ние покрихме всички 
задължения. Проблемът в момента с устава е, че средствата които са 
отпуснати, не достигат за цял дял и това за което моля е, Вашето съгласие 
да бъдат отпуснати още средства в размер на тридесет лева, за да може се 
покрие целия дял и на практика капитала да бъде увеличен с цял дял, 
защото в против случай капитала трябва да бъде увеличен с „Х“ дяла, една 
втора или една седма. Така че, това е причината да искаме промяна в 
устава. Медицински университет – Варна инвестира в най-модерният и 
единствен в Република България 3-D офталмологичен микроскоп. 
Микроскопът трябваше да бъде пуснат следващата седмица, но отменихме 
събитието, защото не е удачно да правим „Ден на отворените врати“ в 
седмица, в която е обявена грипна ваканция. Така че, в средата на месец 
Февруари ще Ви поканим да видите нещо. което е наистина уникално. 
Това е четвъртият в Европа такъв микроскоп. Единственият в Република 
България. Микроскоп, който осигурява изключителна инфраструктура, 
както за научна, за учебна и за лечебна работа, от което ще имат полза 
всички наши пациенти. Сградния фонд, който е собственост на Община 
Варна, и особено операционната е в наистина в плачевно състояние, 
защото тази операционна не е ремонтирана. Тя няма организация, която е 
свързана с поток на въздух. Разбира се сме правили необходимите неща, за 
да можем да вземем необходимите разрешителни от РЗИ – Варна, за да 
може тя да функционира, но тя не отговаря на световните стандарти. По 
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тази причина бих искала да апелирам да обсъдете варианта да се направи 
спешен ремонт на операционната, която по предварителни проучвания 
около 300 000 – 400 000 лева. Медицинския университет – Варна не може 
да направи ремонт на операционната, защото тя не е свързана с директната 
учебна работа. Разчитам на това, че Вие ще премислите това. Съжалявам, 
че не съм го внесла писмено. До момента аз няма как да свърша всичко 
наведнъж, защото се налага много голяма документация да бъде вписана в 
Агенция по вписване. Още веднъж да се впише, осен капитала, и новият 
управител с новия избор. Така че, има доста административна работа.   

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря на проф. Групчева. 
След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо към ПК „Собственост и стопанство“, а именно: 
 
ПК „Здравеопазване“ разгледа писмо от проф. Красимир Иванов 

ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. 
№ Д19001923ВН-003ВН/16.01.2020 г., относно предложение за изменения 
и допълнения в устава на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна“ ЕООД.  

   Комисията  взе следното решение: 
   Дава положително становище и препраща към ПК „Собственост и 

стопанство” за вземане на окончателно решение. 
 
Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА 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. № ОС19000773ВН/27.12.2019 г., 
относно вземане на решение за сключване на договор за съвместна дейност 
с „Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ 
очен медицински център Варна“ ЕООД.  

 
Давам думата на проф. д-р Христина Групчева – управител на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД.  
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На територията на СБОБАЛ – Варна функционира медицински 
център, който съответства на диагностично консултативните центрове. В 
момента взаимоотношенията са такива, че ние дори не можем да сключим 
с тях договор за сътрудничество или взаимна работа. Тази точка е да 
предложи към Вас да гласувате възможността да си сътрудничим с този 
център. Те са наше дъщерно дружество, но на практика нямаме право нито 
да им отдадем още едно помещение без наем, без това да минава през 
Общински съвет, а това нещо наистина изключително много утежнява 
процедурата. Трябва да Ви кажа, че последните шест месеца, този 
диагностично консултативен център правеше по три хиляди на месец, в 
момента прави по четиринадесет хиляди лева на месец. В него работят  
двама човека в момента работят шест човека. Позволете ние да можем да 
оперираме с това наше дъщерно дружество, да можем да му предоставим 
да сключваме договори и да му предоставим помещение, когато се налага.  
Мога да Ви уверя, че СБОБАЛ – Варна се развива в правилната посока, а 
най-важното, което успяхме, да запазим човешкия капитал. Апаратурата, с 
която разполагаме, и ремонта, които направи Медицински университет – 
Варна, на втори етаж, където са ни учебните зали, е едно място, където е 
абсолютно достойно и пациентите страшно много го харесват. Това 
разбира се осигури много повече пациенти. За последните три месеца 
миналата година, ние направихме фактически това, което беше изработено 
в цялата 2018 г. Благодаря за вниманието.   

 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 
писмо към ПК „Собственост и стопанство“, 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. № ОС19000773ВН/27.12.2019 г., 
относно вземане на решение за сключване на договор за съвместна дейност 
с „Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ 
очен медицински център Варна“ ЕООД.  

 Комисията  взе следното решение: 
   Дава положително становище и препраща към ПК „Собственост и 

стопанство” за вземане на окончателно решение. 
 
Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
Анeлия КЛИСАРОВА 

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Кирил Ананиев – 
Министър на здравеопазването с рег. № РД19009621ВН-003ВН/20.01.2020 
г., относно необходимост за намиране на механизъм за законосъобразно 
предоставяне на медицинско оборудване на  „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - 
Варна“  ЕООД, доставено в изпълнение на Предварително дефиниран 
проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и 
неонаталните грижи“. 

Председателката на комисията запозна членовете на комисията с 
писмото, като го изчете. 

 
След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо към ПК „Собственост и стопанство“, а именно: 
 

  ПК „Здравеопазване“ разгледа писмо от Кирил Ананиев – Министър 
на здравеопазването с рег. № РД19009621ВН-003ВН/20.01.2020 г., 
относно необходимост за намиране на механизъм за законосъобразно 
предоставяне на медицинско оборудване на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - 
Варна“  ЕООД, доставено в изпълнение на Предварително дефиниран 
проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и 
неонаталните грижи“. 

 Комисията  взе следното решение: 
 Дава положително становище и препраща към ПК „Собственост и 

стопанство” за вземане на окончателно решение. 
 
Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 
Анeлия КЛИСАРОВА 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от управителя на ДКЦ 
„Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД с рег. № 
ОС19000758ВН/18.12.2019 г., относно разрешение за сключване на 
договор за банков кредит за погасяване на задълженията на лечебното 
заведение. 

Това е вторият заем за лечебното заведение, като първият е погасен. 
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Ивайло МИТКОВСКИ 
Към кого са задълженията и в какъв размер? 
 
Анeлия КЛИСАРОВА 
Давам думата на д-р Людмил Цветков – управител на ДКЦ „Свети 

Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД. 
 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Искането за кредит е в размер на 80 000 лв., като през месец 

септември погасихме предходния кредит. Задълженията са за заплати в 
размер на 70 000 лв. Имаме намаления на прегледите. 

 
Янко СТАНЕВ 
ДКЦ „Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД няма да бъде 

печелившо, дори и да го преобразумваме в медицински център. Проблема 
ще бъде такъв винаги ще има кредити и ние ще го дофинансираме. 
Истинският проблем е неотложната помощ. 

Ивайло МИТКОВСКИ 
Предложението ще го подкрепя, защото е за заплати за колеги. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Истината е че трябва да проведем нарочно заседание и да вземем 

решение. 
 
Янко СТАНЕВ 
Трябва да се направи ремонт и базата, трябва да се оптимизира. Тази 

голяма база може да се използва за други дейности. 2020 г. е годината на 
здравеопазването. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
За туп диспансера и ДКЦ-то в Аспарухово е необходим един 

оздравителен план. Ще направим нарочно заседание, като се подготвим и 
имаме предложения и за да помислим какво ще направим. 

 
След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

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

  ПК „Здравеопазване“ разгледа предложение от управителя на ДКЦ 
„Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД с рег. № 
ОС19000758ВН/18.12.2019 г., относно разрешение за сключване на 
договор за банков кредит за погасяване на задълженията на лечебното 
заведение. 
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    Комисията  взе следното решение: 
   Дава положително становище и препраща към ПК „Финанси и 

бюджет” за вземане на окончателно решение. 
 

Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 
 Анeлия КЛИСАРОВА 
 Колеги, предлагам да разгледаме писма от Регионална здравна 

инспекция с рег. № РД19016866ВН-001ВН/20.12.2019 г. и от дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
РД19018946ВН-009ВН/21.01.2020 г., относно предприемане на мерки по 
изваждане на Медико-техническа лаборатория от структурата на 
„Дентален център I“. 

  
Давам думата на д-р Слава Даковска – управител на „Дентален 

център I“. 
 
Слава ДАКОВСКА 
До 2006 г. Медико-техническа лаборатория беше отделна структура, 

което фалира, но тъй като закриването става от Министерството на 
здравеопазването или да го влеят в денталния център. Общинският съвет 
взема решение да се влеят в една структура. Две години изплащаме 
задължения и осигуровки към съдия изпълнител. Медико-техническата 
лаборатория се помещаваше на два етажа и половина, които в момента са 
собственост на община Варна. В една лаборатория от 25 кв. м. се 
извършва зъботехническата дейност, където се правят протези. Два са 
вариантите или да закрием лабораторията или да стане дъщерно 
дружество под шапката на „Дентален център I“, за да може да 
съществува. 

 
 Анeлия КЛИСАРОВА 
 Дейността не бива да бъде прекратена, тя помага и наистина е със 

социална функция и помага на възрастните хора. 
 
След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо към ПК „Собственост и стопанство“, а именно: 
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ПК „Здравеопазване“ разгледа писма от Регионална здравна 
инспекция с рег. № РД19016866ВН-001ВН/20.12.2019 г. и от дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
РД19018946ВН-009ВН/21.01.2020 г., относно предприемане на мерки по 
изваждане на Медико-техническа лаборатория от структурата на 
„Дентален център I“. 

  Комисията  взе следното решение: 
  Дава положително становище и препраща към ПК „Собственост и 

стопанство” за вземане на окончателно решение. 
 
Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Искам да подготвим какво правим с ДКЦ „Свети Иван Рилски-

Аспарухово – Варна“ ЕООД и туп диспансера ще има ли инфекциозна 
болница и дали ще ремонтираме.   

 
 
Край на заседанието: 15:20 ч. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                           ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „Здравеопазване“:                                                         
 
______/П/_________                                         ______/П/___________ 
/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 
 

 


