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ПРОТОКОЛ 

 

№ 3 

 

Днес 27.04.2020 г. в 11:00 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

“Здравеопазване”. 

На заседанието се включиха: 

  Анелия Клисарова – председател на комисията. 

  Антоанета Цветкова 

  Ивайло Митковски 

  Лидия Маринова 

  Николай Георгиев 

  Николай Евтимов 

  Янко Станев  

  

 Не се включи: Калин Михов 

 

Включиха се още: Тодор Балабанов – Председател на Общински 

съвет – Варна, Бранимир Балачев – председател на ПК „Финанси и 

бюджет“, Христо Атанасов – Председател на ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“, 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, 

проф. д-р Христина Групчева – управител на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, доц. Христо Ганчев – 

управител на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания –Варна“ ЕООД, д-р Соня Цекова – управител 

на „Диагностично - консултативен център 4“ – Варна“ ЕООД, Слава 

Даковска – управител на „Дентален център I“- Варна, д-р Галина Павлова - 

управител на „Диагностично - консултативен център V „Света Eкатерина“ 

– Варна“ ЕООД, д-р Ивелина Василева - управител на „Диагностично - 

консултативен център 3 – Варна“ ЕООД,  д-р Иван Иванов - управител на 

„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ 

ЕООД, 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  
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ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Обсъждане на проблемите и нуждите на лечебните заведения 

находящи се на територията на Община Варна в условията от пандемия на 

COVID-19. 

2. Разглеждане на доклад от д-р Янко Станев – заместник-

председател на Общински съвет – Варна и член на ПК „Здравеопазване“ с 

рег. № ОС20000253ВН/22.04.2020 г., относно приемане на решение за 

осигуряване на финансови средства за заплащане на възнаграждение на 

работещите в общинските лечебни заведения. 

3. Разни.  

 

Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА И ВТОРА ТОЧКА 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

 Колеги, предлагам да обсъдим проблемите и нуждите на лечебните 

заведения находящи се на територията на Община Варна в условията от 

пандемия на COVID-19 и доклад от д-р Янко Станев – заместник-

председател на Общински съвет – Варна и член на ПК „Здравеопазване“ с 

рег. № ОС20000253ВН/22.04.2020 г., относно приемане на решение за 

осигуряване на финансови средства за заплащане на възнаграждение на 

работещите в общинските лечебни заведения. 

 

 Искам да дам думата на всеки управител на лечебно заведение, за да 

разберем какви са нуждите и с какво общината може да им помогне, за да 

може да се преборим тази тежка пандемия и да им осигурим оптимални 

условия за работа. Изказванията на всеки управител да са от три до пет 

минути, за да може да обсъдим после проблемите с колегите, които ги 

поставят и да удовлетворим максимално желанията и нуждите.  

 Давам думата на проф. Христина Групчева – управител на 

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

ЕООД. 

 

Христина ГРУПЧЕВА 

Нашето лечебно заведение е специализирано. За разлика от АГ 

болница при нас нещата могат да бъдат отлагани и според мен това е най-

големия проблем. След това, което ще се получи в резултат на пандемията 

е че ще имаме много хора с хронични заболявания, което ще усложни 
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тяхното лечение. От една страна болницата беше затворена до миналия 

понеделник, а от друга страна в момента хората се страхуват да ходят на 

лекар. По отношение на медицинския проблем, че все още се притесняваме 

дали да не вземем още допълнителни мерки, защото сме взели всички 

всевъзможни мерки. Предполагам, че сте научили от пресата със 

съдействието на една фирма направихме щит с помощта на който 

защитаваме хората, които работят на биомикроскопа, който е нашия 

основен уред за ползване. В момента обсъждаме вариантите за 

оперативните интервенции дали има някакъв риск. По никакъв начин не се 

увеличават нашите икономически приходи и в момента имаме много малко 

болни. Знаете че здравната каса дава определена сума, която е 85% от 

средната месечна заработка, но за месец април не се знае какво ще се 

случи. Предстоят сериозни икономически проблеми. 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Много благодаря на проф. Групчева. Наистина проблемите са 

сериозни, но високоспециализирано лечебно заведение, като най-важното е 

да запазим квалифицирания персонал. След като паднат мерките мисля, че 

пациентопотока ще се увеличи.  Нашата цел е да запазим работещите 

медицински служители в лечебните заведения. 

Давам думата на проф. д-р Емил Ковачев - управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

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

 

Емил КОВАЧЕВ 

Здравейте  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми 

колеги. Приходите на болницата са доста намалели. Специално за нашата 

болница от обявяването на извънредното положение има спад с 38% от 

приходната част, което се дължи на забраната за планов прием и планови 

операции, но които се разрешиха от края на миналата седмица. Плановите 

операции са разрешени, но доста от пациентите не желаят да се оперират 

поради COVID-19. Има огромен разход за дезинфектанти и лични 

предпазни средства. Направили сме методика на работа в болницата с 

оптимизиране на работния персонал, тип работни смени и част от 

колектива, когато не е на работа е в платени отпуски, което е във връзка с 

предпазване от заразяване с COVID-19. За месец април ще се възползваме 

от министерството на здравеопазването, във връзка с 85% от стойността на 

отчета за първото тримесечие за договорената с НЗОК сума. Ще имаме 

драстичен спад за месец април въпреки, че сме болница, която има 24 

часова спешност. Женските консултации се правят в дъщерното дружество 

– медицински център, които до скоро бяха забранени. За предложението по 

втора точка за финансовото подпомагане на лечебните заведения ние сме 

съгласни, ако има такава възможност ще се възползваме. Благодаря. 
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 Анeлия КЛИСАРОВА   

 И аз благодаря много. 

 Давам думата на доц. Христо Ганчев – управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания –Варна“ ЕООД. 

 

Христо ГАНЧЕВ 

В момента в болницата имаме 22 болни пациента. Заплати не сме 

плащали за месеците март и април. Съгласни сме по втора точка за 

осигуряване на финансиране под формата на заем, за да платим заплатите. 

Имаме задължения в размер на 70 000 лв. към енергото, за храна  и други 

задължения към фирми. Ако успеем да платим заплатите по схемата, която 

се предлага ще можем и да изплатим част от задълженията. Нямаме 

договор с касата. След срещата ми с министъра преди няколко месеца 

направихме пробив и от 38 лв. леглодена стана  58 лв., а по цяла България е 

100 лв. Годишно пак не ни достигат около 200 000 лв. – 300 000 лв.  

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Благодаря на доц. Ганчев. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Хубаво е да чуем от управителите на лечебни заведения да кажат 

какво са получавали и заработвали. Каква е била приходите до 13 март и 

каква е разликата от 13 март до настоящия момент? Нашите ДКЦ-та имат и 

социална функция. Какви плащания имат за ток, вода, препарати, маски и 

т.н., за да придобием представа какъв е дефицита на финансов ресурс, за да 

може да дискутираме предложението на г-н Станев. Най-лесно се вземат 

заеми, но проблема е как се връщат. Дали 2 000 лв. на месец за връщане на 

заема за този 2 годишен срок, ако приемем че всяко лечебно заведение 

получи средства в размер на 40 000 лв. при този нисколихвен заем всяко 

едно лечебно заведение би ли го затруднило в бъдещ период. Как виждат 

нещата след кризата примерно 15 май. Общинският съвет, кмета и Община 

Варна са готови да помогнат на лечебните заведения. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Благодаря на г-н Балачев.  

 

Янко СТАНЕВ 

На нас ни трябват разходите, които са им необходими за трудовите 

възнаграждения. В аналитична справка, в която биха представили:  
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1.Описание на намаляването, обемът на извършена дейност 

съпоставима с аналитични данни от първото тримесечие и месец март 2020 

г. 

 2. Приходи НЗОК съгласно последните данни за първото тримесечие 

и месец Март 2020 г. 

 3. Разходи за първото тримесечие и месец март 2020 г. 

 4.Изплатени основни трудови възнаграждения за месеците 

декември, януари и февруари. 

 5. Поименно щатно разписание на лицата с договори преди 

13.03.2020 г. 

 6. Копие от декларация – образец 1 и 6 за месеците декември, януари 

и февруари в съответствие с Наредба №13 от 17.12.2019 г. 

 7.Копие от справки за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ. 

           8.Общо аналитични финансови данни, доказващи дефицита за 

изплащане на трудови възнаграждения и други разходи. 

Общината ще изготви  методика за отпускане на целеви заем. Ако 

едно лечебно заведение преди е имало приходи в размер на  100 000 лв., а 

сега приходите му са 75 000 лв. колко средства не достигат за изплащане 

на трудовите възнаграждения, за общо за да могат да им бъдат отпуснати 

тези заеми. В предложението ми е описано кога и как ще бъдат изплатени 

заемите. Това е предложение за сключване на договори за заеми, а след 

кризата когато се направи подробния анализ, тогава ще имаме възможност 

да реагираме по отношение на тези заеми и на методика, по която ще се 

излиза от кризата. Това е кризисна докладна и за конкретния месец. Ако на 

едно ДКЦ са му необходими 25 000 лв., на друго може да са необходими 

10 000 лв. Ако вземем решението ще поискаме тези аналитични данни и по 

този начин ще видим  кои лечебни заведения ще кандидатстват и колко са 

необходимите средства? Пресметнал съм ги в предложението 

необходимите средства на база на предварителни информации, които са 

дадени към Председателския съвет. 

 

Христина ГРУПЧЕВА 

Приходите на нашето лечебно заведение за първите 13 дена на месец 

март са 50 000 лв. и за следващите дни до края на месец март са 8 700 лв. 

т.е. има спадане на приходите многократно. През месец април работим на 

10% от капацитета си. Решили сме си проблема като за месец март сме 

платили основни заплати, като впоследствие като настъпят по-добри 

времена ще им бъдат изплатени допълнителните възнаграждения за бъдещ 

период. Имаме методика, по която изплащаме допълнително 

възнаграждение. Никой не знае какво ще се случи през месец април, 

защото за тази методика за която говорим за 85%, не е ясно дали за април 

ще ни платят за 85% или 65%. В момента за месец април сме на 12 000 лв. 

заработка, при обичайните 120 000 лв. Това е така, защото през месец 
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април обслужвахме само спешност. Ние не можехме да затворим, както и 

останалите лечебни заведения, защото частните центрове затвориха. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Много благодаря на проф. Групчева. Във всички лечебни заведения 

приходите са 10 пъти по-малко, така е и на пет скенера в „Света Марина“ 

липсват пациенти, защото хората се страхуват. 

Давам думата на д-р Соня Цекова – управител на „Диагностично - 

консултативен център 4“ – Варна“ ЕООД. 

 

Соня ЦЕКОВА 

Присъединявам се към всичко казано до тук. Благодаря Ви г-н 

Балачев абсолютно правилно обосновахте какво трябва да кажем и какво 

трябва да знаете Вие. Намаляването на приходите е от 35% до 38% . 

Страшно много се увеличават разходите, защото си закупуваме 

дезинфектанти и всичко. Благодаря за помощта на Община Варна. Най-

бързо свършват ръкавиците, а цената на дезинфектантите се увеличи 

петорно. От началото на епидемията до сега всички ДКЦ-та сме на 

работните си места и работим с хора, които не знаем дали са болни и 

трябва да се пазим по същия начин, по който се пазят хората които 

работят. Броят на преминалите пациенти е изключително малък, като 

увеличихме дезинфектирането и сме взели всички предпазни мерки. 

Основната цел е запазването на работещите служители и си мислехме, че 

сега точно е момента тези хора по някакъв начин да бъдат стимулирани. 

От мое име ще кажа, че ние на този етап няма да се възползваме от този 

заем. Ще видим през месец април как ще се справим. Самата аз търся 

начин да стимулирам работещите, защото голяма част от работещите 

лекари в общинските лечебни заведения са в предпенсионна възраст. Ние 

като лекари също се страхуваме за нас и семействата ни, но ние не можем 

да стоим в къщи и всеки ден сме на работа. Считахме, че Общински съвет 

– Варна, като принципал и Община Варна по някакъв начин да стимулира 

работещите.  

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Благодаря на д-р Цекова.  

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

център I“- Варна. 

 

Слава ДАКОВСКА 

По отношение на „Денталния център I“ искам да отбележа, че със 

въвеждането на карантината за една седмица центъра затвори. На първа 

линия са зъболекарите и докато ни осигурят маски и шлемове и след една 

седмица центъра заработи. Работи рентгена, хирургията и спешния 
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кабинет. Много малко кабинети на територията на Варна работят. Малък е 

потока от пациенти. За месец март около 40% са намалели приходите 

поради това, че и една седмица не сме работили. Така, както съм направил 

сметките няма да имаме нужда от заем. Това което ще ни даде здравната 

каса напълно ни устройва. Намалено е работното време на стоматолозите. 

Около 10 000 лв. даде денталния център за специалните маски, шлемове и 

т.н. От община Варна получихме облеклото. 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Благодаря на д-р Даковска.  

Давам думата на д-р Галина Павлова - управител на „Диагностично - 

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

 

Галина ПАВЛОВА 

Общият приход е намален с 40%, но с това което получихме от 

здравната каса на практика прихода е намален с около 25% т.е ни 

компенсираха малко от тази разлика. Разходите в 501 и 602 сметка, това са 

всички разходи, които не включват възнаграждения. В тази сметка 

разходите ни са увеличени два пъти и половина в сравнение с месец 

януари и предходните месеци. Те вече достигат 20% от приходите, което е 

голям процент и ще се отрази на съотношението на приходи и разходи. 

Ако погледнем възнагражденията в същото време имаме намалени 

приходи и увеличени разходи, и намалени възнаграждения с 40%. За март 

месец работещите получиха брутни заплати от 1 000 лв., като нетната сума 

е около  800 лв. с това приравняваме труда на висококвалифицирани кадри 

в рискова обстановка. Казвам всичко това освен страха от коронавируса 

започва да се появява едно напрежение сред работещите, защото хората са 

уплашени за утрешния ден. За месец април приходите са по-ниски. 

Същото време тези 85% от януари ще важат само за времето на 

извънредното положение, като всички очакваме в скоро време това ще се 

случи. От там нататък няма да бъдат компенсирани лечебните заведения и 

тогава няма да може да платим и тези основни заплати, с които за момента 

все пак се справяме. За момента ДКЦ V са изплатени възнагражденията, но 

те са с 40% по-ниски и ние се притесняваме за следващите месеци, когато 

пациентопотока няма да се увеличи значително. Фирмите няма да правят 

профилактични прегледи, защото те нямат средства за дейността си. 

Следва да помислим  какво ще е бъдещето на тези общински структури – 

лечебни заведения. В момента разходите на ДКЦ-то са 95% от приходите 

т.е. тази финансова стабилност ще я загубим следващите месеци. 

 

Анeлия КЛИСАРОВА 

Благодаря на д-р Павлова.  
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Давам думата на д-р Ивелина Василева - управител на 

„Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 

 

Ивелина ВАСИЛЕВА 

Много разходи имаме за дезинфекционни материали, за лични 

предпазни средства. Благодаря на Община Варна и на Общинския съвет за 

първоначалната помощ, която беше изключително ценна. По отношение на 

защитата на хората и осигуряване на сравнително безопасни условия на 

труд остава стреса, това че всеки пациент да се третира като потенциален 

носител на коронавирус. Имаме спад на приходите в сравнение с първото 

тримесечие на предходната година с 18 000 лв., а в сравнение с 

предходното тримесечие са намалени с около 8%. Справям се 

благодарение на тази помощ от 85% от здравна каса, което компенсира и 

се справихме до известна степен. Работата е спаднала пациентопотока е 

намалял с около 50%. Ако сме имали 1 600 първични прегледа 

предходната година в март сега имаме 800. Това означава, че хората си 

седят на работните места, а възнаграждението им се формира на брой 

преминали пациенти. За месец април ще имаме още по-малко пациенти, 

тъй като хората са стресирани и избягват да посещават лечебните 

заведения. Специалистите са на линия и им е осигурено защитно облекло. 

По отношение на втора точка за предлагания заем за нас не е приемлива 

опция, защото ако имаме въобще възможност да го изплащаме би ни 

лишило от инвестициите които правим за собствена сметка, като 

закупуване на апаратура, дооборудване на лечебното заведение и други. 

Толкова ни е ресурса на месец, ако може да заделяме средства. Нямаме 

затруднения, но трябва да задържим колегите, които са изключително 

много емоционално и психически напрегнати, защото получават 85% от 

това което са заработили.  

 

Анeлия  КЛИСАРОВА 

Благодаря много д-р Василева. 

Давам думата на  д-р Иван Иванов - управител на „Диагностично - 

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

 

Иван ИВАНОВ 

Успяхме да направим анализ на финансовата част и наистина 

приходите са спаднали. Това се чувства въпреки, че март месец март беше 

по-добре, но за месец април работата е сериозна, защото няма никакви 

пациенти. Направихме анализ на финансовата част наистина ни 

притесняват разходите, които имаме. Написал съм докладна до Кмета на 

Община Варна, до Председателя на Общински съвет, за да кажа от какво 

имаме нужда и какво ни трябва. Притеснен съм за колегите и за първи път 

ми се случва да имам шест нови лекаря, които нямат навършени 35 



9 
 

годишна възраст в признати специалности, което много рядко се случва и 

аз искам да ги запазя. Искам да благодаря на тези колеги, които работят 

макар и с малко пациенти, защото възнаграждението им се формира на 

преминал болен. В София са отпуснали средства в размер на 1 млн. лв. за 

поликлиниките. Много е сложна процедурата с тези заеми. Аз Ви 

предлагам да гласувате средства за всяко едно лечебно заведение от 

каквото има нужда и безвъзмездно е най-добрият вариант.  

 

Анeлия  КЛИСАРОВА 

Благодаря. 

Давам думата на д-р Людмил Цветков - ДКЦ „Свети Иван Рилски-

Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

 

Людмил ЦВЕТКОВ 

Уведомили сме Председателя на Общинския съвет за нуждата от 

лични предпазни средства и дезинфектанти. Изплатени заплати до месец 

февруари на 100%, а за месец март недостигащата сума ще бъде в размер 

до 23 000 лв. за изплащане на заплатите. Положението за април е много по-

критично може би ще достигнем 50% по-малко приходи спрямо януари и 

февруари. Подкрепяме предложението на д-р Станев, това е добър вариант.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Предложението навярно е за заем. Аз ще Ви дам друго предложение. 

Съвсем скоро на заседание на ПК „Финанси и бюджет“ мисля, че около 

330 000 лв. пренасочихме от приватизация за една детска ясла. Мисля, че 

може да вземем решение тези средства да бъдат пренасочени за лечебните 

завадения. За останалите необходими средства мисля, че има достатъчно 

буфери в бюджета това нещо да се допълни. В София са отпуснали 1млн. 

лв. и ако отпуснем 600 000 лв. за нашите лечебни заведения, самите ДКЦ-

та ще направят финансовите си изчисления и ще кажат какво им е нужно. 

Предлагам средствата от приватизация, които бяха за детската ясла по 

предложение на д-р Станев сега да бъдат пренасочени за лечебните 

заведения, за да не говорим за заем. 

 

Анeлия  КЛИСАРОВА 

Отпуснатите средства в София в размер на 1 млн. лв. са за 32 

лечебни заведения. Следва да се направят разчети колко средства са 

необходими за нашите лечебни заведения и предлагам това да бъде едно от 

решенията на днешното заседание. Предлагам да възложим на общинската 

администрация да направи разчети от къде и как могат да бъдат осигурени 

тези средства, за да несе стига до заеми.  

 

 



10 
 

Христо АТАНАСОВ 

Направих предложение за 330 000 лв. 

 

Христо ГАНЧЕВ 

Съгласен съм с направеното предложение от г-н Атанасов и е хубаво 

да няма заеми. След месец април въз основа на тази методика да се 

направи предложение.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Предложението на д-р Станев сега дали ще бъде заем или друг начин 

по преценка на лечебното заведение в един по-нататъшен етап. Искам да 

предложа нещо тъй като става въпрос само за общински лечебни 

заведения, за да повдигна въпроса за „Света Анна“, в която участва 

общината като акционер. Болницата е засегната от състоянието, което е в 

момента, защото много от отделенията са преструктурирани, като 

отделения за приемане на потенциално болни, заразени и т.н. от този 

вирус. Работи със значително намален капацитет, като изключим спешните 

случаи. Предлагам към предложението на д-р Станев, което касае само 

общинските лечебни заведения да добавим и лечебни заведения с 

общинско участие и това е само „Света Анна“ на наша територия. 

 

Николай ЕВТИМОВ 

Похвално е че общината и д-р Станев предлагат мерки да помогнем 

на нашите лечебни заведения, но аз също съм против това да бъде под 

формата на  заем. Всички знаем, че през тези два месеца общината трудно 

събира вземанията си, но сега е момента ние да изразим нашата подкрепа и 

да помогнем на всички лечебни заведения, които имат общинско участие  

и на всички медицински центрове. Не само да им помогнем и безвъзмездно 

да си платят работните заплати, но също трябва да помислим и за 

стимулиране. Ако при такава кризисна ситуация, при която основно са 

засегнати здравните заведения ние като община ако не може да помогнем 

не знам кога ще се наложи. Много е трудно да се направи финансова 

обосновка. Лекарите които работят в здравните заведения са на първа 

линия. 

 

Янко СТАНЕВ 

Предложението ми е конкретно за решаване на проблема за месец 

март. Вътре в него е описано защо е под формата на заем, защото това не 

изисква никакви актуализации, тъй като ние нямаме анализ аналитична 

справка за приходите и разходите. Конкретно в случая средствата, които 

трябва да бъдат отпуснати на общинските лечебни заведения и на 

доболничната помощ, трябва да бъдат на база на бюджета на дирекция 

„Здравеопазване“. Предлагам го под формата на заем, защото може да 
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мине веднага и там където има проблем с мартенските разплащания да 

бъдат решени до голяма степен. Трябва да има методиката, защото и в 

направление финанси и в направление здравеопазване  е необходимо да 

има методика за целеви заем. Безвъзмездното отпускане на финансови 

средства е нещо по-деликатно по отношение на направление финанси, 

защото когато се види състоянието на общинските финанси, тогава ще 

имаме възможност да разполагаме с повече елементи. Смятам, че трябва да 

помогнем на лечебните заведения по причините, които казаха колегите. 

При положение, че общината възстановява своето финансово здраве след 

кризата тези заеми могат да бъдат за увеличаване на капитала и т.н. 

Всички подробности са вписани в доклада, които трябва в спешен порядък 

да бъдат разработени, но не всеки иска да вземе заем. Предварително съм 

чел писмата, които преди 20 дни изпратиха колегите. За безвъзмездно 

отпускане на средства следва да направим актуализация на бюджета. 

Искаме да получим справка и общината и ние, в която да знаем за месец 

март дефицита на лечебното заведения, за да може да бъдат изплатени 

възнагражденията и да бъдат стабилни. Общински съвет да вземе решение, 

с които тези анализи да бъдат в основата на това, който иска кредит. Ако 

се вземе решение да е безвъзмездно няма проблем да бъде гласувано. 

Трябва да започнем, за да може с потенциала на всички Вас да решим част 

от казуса конкретно за месец март. За месец април ще ни трябва нов 

анализ.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Добър ден на всички. Слушах внимателно до момента и на това 

заседание очаквах лично да чуя в конкретика недостиг на средства, 

подготовка от страна на ръководителите на лечебни заведения какво е 

необходимо, как и  конкретно за какви разходи. Говорихме си общи работи 

и тръгнахме да обсъждаме колко  средства ще ни трябват от бюджета, от 

къде и как да ги вземем още преди да знаем за размера на средствата. Дали 

да бъдат възмездно или безвъзмездно и т.н. Нашата задача в момента е да 

осигурим недостига било то безвъзмездно или възмездно. След като 

приключи кризата ще се мисли за вариант за излизане от ситуацията. 

Въпрос на възможности на бюджета, както законови така и технически, 

финансови и икономически. Аз ви предлагам както и д-р Станев каза всяко 

едно от лечебните заведения да ни даде конкретна справка за разходите от 

извънреден характер. Няма да коментираме текущи загуби, които се трупат 

и т.н., които са били преди от извънредното положение. Нашата задача е да 

осигурим недостига в момента на извънредно положение. Каква част от 

приходите са намалели и каква част от разходите няма да могат да бъдат 

покрити. Това нещо искам да бъде представено писмено, за да може да 

коментираме в детайли, и да направим едно ново заседание, тъй като на 

това няма как да се случи. Имаме две писма за разходи и за недостиг в 
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приходите, по които лично аз имам доста въпросителни. Слушайки и 

преди малко колко са се увеличили разходите Ви за дезинфекционни 

материали и т.н. Малко се разминават двете неща написаното и казаното. 

Моля Ви комисията да приеме това решение да поискаме разбити справки, 

да ги коментираме и след това да вземем решение как да финансираме и от 

къде да бъдат осигурени средствата знаейки колко средства са ни 

необходими. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Вярно е че липсват точни данни, относно това какви са нуждите, 

какви са загубите и от къде идват. Дали идват само от разходи за 

дезинфектанти или идват и от други разходи? Спор няма, че има 

намаление на приходите и от там намаляването на заплатите, но когато 

става въпрос за средства изчисленията да са до стотинка. Нашите лечебни 

заведения бяха на първа линия и продължават да са на първа линия. 

Търпят загуби, но трябва да знаем точно какви са. Естествено е че когато 

имат загуби ние трябва да г подкрепим, тъй като освен всичко останало те 

имат и социална функция, както и всички ние имаме задължения към 

гражданите на Варна. За това аз бих подкрепил всяка една форма. Отделно 

от това имаме докладната на д-р Станев, който предлага вариант с 

отпускане на заем за покриване на определени нужди. Имаме и втори 

вариант от днес на колегата Атанасов, който предлага да се търсят резерви 

в бюджета, което следва да се направи след като се получат данните от 

къде могат да дойдат някакви освободени от други дейности средства, 

които бихме могли да пренасочим в здравеопазването, като най-засегнат 

сектор от коронавируса. Очевидно Общинския съвет, общината и кмета ще 

подадат ръка на нашите лечебни заведения въпрос на преценка и 

допълнителен анализ това да се случи. Нека все пак тези лечебни 

заведения, които така по традиция вечно не могат да изпълнят критериите 

на едно търговско дружество най-малко да се самоиздържа и да носи 

печалба. Аз лично не бих приел да отпусна нито заем, нито безвъзмездна 

помощ на хора, които не могат да докажат, че обективни причини за тази 

нужда, която ги е сполетяла по време на коронавируса.  Има цифри, както 

каза г-н Балабанов, които не ни говорят нищо свързано с темата, която е 

предмет на разглеждане. Ние подаваме ръка на здравеопазването, но  

трябват конкретни данни, за да могат Председателския съвет и всички 

ресорни комисии, които са свързани с отпускането на финансови средства 

безвъзмездни, възмездни и т.н. да вземат едно правилно позитивно 

решение, но сме готови да помагаме. 

 

Христо АТАНАСОВ 

След всички изказвания не знам решение как ще вземете, но може да 

вземете становище за предложение. Обезсмисля се това нещо, което е като 
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предложение, защото първо трябва да видим анализа, който е от общината 

и от самите ДКЦ-та и чак тогава да се види какво да се пради. Не да се 

гледа на комисия по здравеопазване, а да се гледа от ресорните комисии 

ПК „Собственост и стопанство“ и ПК „Финанси и бюджет“. За пореден път 

бъркаме и внасяме определени преписки с финансова насоченост и се 

разглеждат в комисии, на които не е присъща дейността им за разглеждане 

на подобни преписки. По отношение на методиката не съм сигурен че ние 

или общината би трябвало да изготвят методика, тъй като си има и други 

начини могат да си пуснат писма до Министерството. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Ние не можем сега да вземем окончателно решение как и какво ще се 

случи, за да помогнем на нашите общински лечебни заведения, защото 

нямаме анализ какви са техните нужди.  

 

Ивелина ВАСИЛЕВА 

Ние сме готови да ги предоставим исканите данни от финанси, 

собственост и здравеопазване само много се надявам отчетите или 

справките за приходна или разходна част да бъдат ясно адресирани за кой 

период да се прави сравнението и за всички колеги да е по един и същ 

начин, за да няма разминаване. Ясно да бъде посочено сравнителните 

данни спрямо кой период да бъдат посочени. Иначе Ви благодаря за 

доброто намерение и желание да помогнете на лечебните заведения.   

 

Янко СТАНЕВ 

Ако разгледате докладната ми записка тя съдържа предложение за 

решение едва след като се разгледат аналитичните финансови данни 

доказващи невъзможност за изплащане, приходите и разходите на 

лечебното заведение и исканията на управителя на съответното лечебното 

заведение.  Преди малко ви казах каква справка ще е необходима и това са 

8 параметъра, които ще Ви бъдат изпратени за да бъдат еднакви, както каза 

д-р Василева. След това да се видят резултатите и да се вземе решение за 

месец март. Предложенията отдолу са дадени, за да се мисли върху тях, 

защото без да имаме тези справки ние не можем да кажем на кого колко. 

Методиката на дирекция „Финанси“ и на дирекция „Здравеопазване“ 

следва да бъде разработена, защото целеви заем. За безвъзмездно 

отпускане на средства искат много сериозна аргументация от финансова 

гледна точка. От гледна точка на здравеопазването те са свързани 

единствено с бюджета.  След като предоставят официалните справки, 

тогава може да вземем съответните решения. Да се вземе решение и да се 

изпрати  на всички управители на лечебни заведения този модел, защото 

ни трябват финансови данни. Ясно е че тази помощ, трябва да бъде на база 

на анализ за цял месец март и за това съм го предложил по този начин. 
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Анелия КЛИСАРОВА 

Приходите на нашите лечебни заведения са намалели между 38% и 

42% различно казват колегите, но около 40% приходите са по-малко в 

условията на тази пандемия на коронавируса. Това, което трябва да бъде 

взето като решение е изключително важно, за това защото всеки 

управител, трябва да представи една справка за разбитите разходи по пера 

и точно какъв е недостига. Защо първо се проведе здравната комисия, а 

после към „Финанси и бюджет“ мисля, че не може здравната комисия да 

остане безучастна към всички колеги работещи в нашите лечебни 

заведения, които реално са на първа линия и вземат доброволно, 

абсолютно отговорно с високо съзнание своите задължения. За това първо 

нека да благодарим на тях. Предлагам да вземем решение всеки управител 

да представи разбита справка по пера и недостига съответно за месец март, 

за да разберем как ще вървят нещата. Напомнят ми и месец април. След 

това в ПК „Финанси и бюджет“ и ПК „Собственост и стопанство“ да бъдат 

разгледани. Нека да включим и лечебните заведения с общинско участие 

каквато е „Света Анна“ и поема голяма част от пациентите на града. 

 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до всички управители на лечебни заведения, а именно: 

 

ПК „Здравеопазване“ предлага управителите на лечебните заведения 

да предоставят необходими данни за вземане на решение за осигуряване на 

финансови средства за общински лечебни заведения: 

1. Описание на намаляването, обемът на извършена дейност 

съпоставима с аналитични данни от първото тримесечие и месец март 2020 

г. 

 2. Приходи НЗОК съгласно последните данни за първото тримесечие 

и месец Март 2020 г. 

 3. Разходи за първото тримесечие и месец март 2020 г. 

 4.Изплатени основни трудови възнаграждения за месеците 

декември, януари и февруари. 

 5. Поименно щатно разписание на лицата с договори преди 

13.03.2020 г. 

 6. Копие от декларация – образец 1 и 6 за месеците декември, януари 

и февруари в съответствие с Наредба №13 от 17.12.2019 г. 

 7.Копие от справки за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ. 

           8.Общо аналитични финансови данни, доказващи дефицита за 

изплащане на трудови възнаграждения и други разходи. 

  

    Който е съгласен, моля да гласува. 
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Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 Надявам се на следващата среща да бъдем абсолютно конкретни, за 

да може да окажем реална помощ на нашите лечебни заведения. 

 

Христо ГАНЧЕВ 

Проф. Клисарова един срок може ли да поставите? 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Ще бъде написано писмо до всеки управител точно каква справка, 

трябва да бъде изготвена, със срока, който да бъде едноседмичен или до 

четвъртък.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Справката ще им бъде изпратена още днес на имейл. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Г-н Балабанов каза, че днес до края на деня на имейл ще бъде 

изпратена справката до всички управители на лечебни заведения, която 

трябва да бъде изготвена до 30.04.2020 г. (четвъртък).  

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 12:20 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                           ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „Здравеопазване“:                                                         

 

_____/П/__________                                         ______/П/___________ 

/Анелия КЛИСАРОВА/                                /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 
 


