
 

  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 8 от 25.06.2018 година 
 

От извънредно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 

25.06.2018 година /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 15, 

съгласно подписан присъствен лист. 

 

Г-жа Радка Грозданова – Изпълнителен директор на „МБАЛ – Девин” 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Руси Чаушев – 

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Добър ден на всички колеги, Уважаема г-жо Грозданова, 

Уважаеми колеги, на настоящето заседание има наличие на кворум от 17 присъстват 

15 общински съветници, отсъстват 2-ма по уважителни причини. Раздаден, ви е 

Дневния ред. Откривам извънредно заседание на Общинския съвет, свикано на 

основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА. 

 

Г-н Чаушев: - Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 18.06.2018 г. относно: 

Разглеждане на Годишния финансов отчет на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД за 2017 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така предложения ДР, моля да 

гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 14. 
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Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 18.06.2018 г. относно: 

Разглеждане на Годишния финансов отчет на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД за 2017 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Имате думата за мнения, допълнения и 

предложения по ДЗ. Надявам се че всички сте се запознали с ДЗ. 

Заповядайте, г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Преди днешното заседание в стаята на общински 

съвет се проведе съвместно заседание от комисията по „ЗСПЕ” и комисията 

по „БФЕФП”, на която се дебатираха някой неща от самия отчет и самия 

доклад. Колеги мисля, че тук е мястото да бъдат поставени въпроси към г-жа 

Грозданова, на които в момента може да даде отговор. Мисля, че има какво 

да се дебатира. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Чаушев. Колеги въпросите, който ги 

поставихте на работната среща, може да ги зададете сега. 

Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Г-жа Димитрова: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми колеги, г-

жо Грозданова, аз имам два въпроса към вас. 

 

1. Според данните, който сте ни дали в точка 6.3 пише, че болните 

който са били на стационарно лечение са 1871 за цяла година т.е., ако ги 

разхвърлим това са 5 /пет/ човека на ден. Не е ли твърде малко това, за да 

може болницата да работи както трябва? 

 

2. Истина ли е твърдението, което се носи в обществото, че има 

болни, който се водят на стационарно лечение, а всъщност не са или пък 

ходят само през деня на манипулации и вечер не пребивават в болницата? 

Благодаря. 
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Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Димитрова. Моето предложение е 

за да се отговаря на всички въпроси, г-жо Грозданова веднага да давате 

отговор. Заповядайте. 

 

Г-жа Грозданова: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми общински 

съветници, моля най – напред да бъда извинена за лекото закъснение. По 

първия въпрос, ще бъда кратка. Разбира се, че са малко, затова постоянно 

се стремим да развием дейността, да открием нови отделения, защото 

действително това са много малко така взети средно на ден. Ние ги знаем 

тези разчети, но все пак знаете историята на болницата, че ние вече 4 

/четири/ години се спасяваме или пък се опитваме все пак да съживим 

дейността, която е била. В най – добрите си години „МБАЛ ДЕВИН” е имала 

2800 пациенти това е максимума. Така, че аз мога да кажа, че за три 

отделения, който в момента функционират стационарни и 1800 си е добре. 

Още повече след реформата 2010 година много коренно се промениха 

нещата особено за общинските болници т.е. с въвеждането на медицински 

стандарти и определянето на нива на компетентност на отделенията. Дори 

да имаме възможност болницата е казано какво може да лекува. Не 

случайно много пъти съм давала примери и с вътрешно и с хирургия на тази 

болница. Един доктор Дечев, който знаете в района от много години е 

оперирал абсолютно всичко, но от 2010 година с въвеждането на тези 

стандарти нива на компетентност нашата хирургия може единствено само да 

извършва оперативни интервенции от малък обем т. е. хернии и спешни 

апандисити. До 2010 година в това хирургично отделение се е извършвало 

абсолютно всичко като първо ниво на компетентност нямаме право да 

осъществяваме и консервативно лечение, т.е. ако дойде един пациент с 

болки в корема ние нямаме право да го приемем в хирургията за 

наблюдение, за да се види дали ще подлежи на оперативна интервенция или 

пък не. Длъжни сме да го предадем в Смолян или Пловдив в болница от по 

високо ниво на компетентност. Във вътрешно отделение е по същия начин 

до 2009 година в това отделение са лекували абсолютно всичко и то с трима 

специалисти. Това са д-р Седянкова, д-р Шилева, д-р Пампулова. Сега 

отново сме ограничени като дейност с тези медицински стандарти. Казано е 

точно какво може да лекуваме и то при много високи изисквания за кадрови 

ресурси. Ако имаме пациенти с заболяване, което не е от първо ниво на 

компетентност отново сме длъжни да го предадем в друго лечебно 

заведение. Това са проблемите и това са проблемите на цялото 

здравеопазване особено на общинските болници. Не случайно сте чували, че 

имаше много заседания на националното сдружение на общинските болници 

с искане за промяна на тези стандарти, с искане на промяна на нивата на 

компетентност. Това е проблем, който стой пред цялото здравеопазване. Не 



 Протокол № 8 от 25.06.2018година 
 

4 
 

случайно се говори, че ще бъде сменен отдела на функциониране на 

здравната система в България, защото всички се убедихме, че това не е 

ефективно особено за болницата в Девин, която беше затворена и която все 

пак трябваше да тръгне не от нула, а много под нула. 

По отношение на втория въпрос дали има такива пациенти не смятам, 

защото постоянно сме подложени на контрол. Възможно е да има някакви 

изключения, но това са изключения и няма как аз да ги знам. Носят 

отговорност съответният лекар, ако е позволил на даден пациент да си бъде 

във вкъщи и ако му е позволило състоянието. По принцип това не е 

допустимо, не е редно, а и подлежим на постоянни проверки. Правени са ни 

многократни проверки протоколите са в болницата. Внезапни и НЗОК София 

и от РЗОК Смолян. За четири години нямаме такива констатирани случай да 

се води пациент на лечение и в същото време той да не бъде наличен в 

болницата. Първата работа е когато дойде контролиращият екип, тъй като 

всеки пациент, който постъпи в болницата знаете има национална 

информационна система, тя автоматично се вкарва в националната система 

т.е. касата, когато дойдат на проверка, те знаят вече кой пациенти по 

списък са подадени в НЗОК, тъй като тяхното чекиране е минало с личните 

карти. По този списък те минават през отделенията и проверяват. Повтарям 

нямаме констатирани такива случай, нямаме наложени санкции, нямаме 

такива актове за такива нарушения. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Грозданова. Други колеги. Доста се 

коментираше, доста въпроси се поставиха. 

 

Г-жа Грозданова: - Предпочитам да се задават въпросите 

конкретно. Да има изясняване, за да няма това напрежение и просто, за да 

не се спекулира и да не се говори така, че да се разясняват нещата такива 

каквито са разбира се. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте, г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми колеги, г-жо 

Грозданова, понеже казахте да не се спекулира с нещата, аз на работната 

среща си зададох моите въпроси, но сега ще използвам възможността, че сте 

тук, за да може да ми отговорите. 

 

1. На кого е необходимо да се създава такова напрежение с това, че 

общинският съвет в правото си обяви конкурс за изпълнителен директор. 

Използвам възможността, че сте тук да ми отговорите: Вие в течение ли сте 

с това, което се случва? Запозната ли сте с исканията на лекарите и на 
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персонала? Как виждате, сама казвате и бихте ли ми казали какво е 

състоянието на болницата не само като цифри? Как виждате нещата за по 

нататъшното функциониране на болницата, тъй като видно от цифрите 

болницата е в много тежко финансово състояние. Ако може да ми внесете по 

голяма яснота. Благодаря. 

 

Г-жа Грозданова: - С удоволствие на всички общински съветници 

бих отговорила всичко. Заявявала съм го още от първия ден, когато съм 

поела тази болница. За съжаление г-жо Тодорова това е изключително 

неприятно. Неприятно е за болницата като институция, тъй като ние всички 

сме преходни, но болницата е важна. Тя е институция, тя е необходима на 

хората и в трите общини. Населението това не сме ние разбира се само. 

Наясно съм макар, че свиках медицински съвет на който съвет изложих 

моето виждане и ги помолих да има тишина и спокойствие. Мисля, че ако 

бяхте присъствали на срещата с общинското ръководство и колектива на 

болницата апела ми тогава беше такъв. Защото всяко напрежение около 

болницата се отразява и на самата болница. Болницата в Девин от 

отварянето и за съжаление вече 4 /четири/ години, тя от една буря влиза в 

друга буря. На срещата с общинското ръководство именно това споделихме, 

моята болка, защото за 4 /четири/ години в медиите за останалите общински 

болници, който също много уважавам от областта се говореше единствено 

какъв напредък има, за тази болница в медиите излизаха само какви 

проверки има, какви големи нарушения има, какви протести, какви митинги. 

Това единствено се случва в Девин. По отношение на финансовото 

състояние на болницата още в стъпването ми в длъжност съм описала как 

може да излезе това лечебно заведение от това състояние. Може би се 

уморих да го повтарям, че няма как затворено лечебно заведение с 1 600 

хиляди лева задължения при дадени 700 хиляди лева, който за три години 

се повтаря как нецелесъобразно се използват да е цветно. Не еднократно 

съм представила финансовия анализ. Всяка година още в самото начало 

пред този общински съвет съм поставила проблемите и съм казала, че това 

лечебно заведение може да се спаси единствено и само ако от общинският 

съвет се вземе като приоритет и всеки с каквото може да помогне. Така, че 

лечебното заведение в условията в който работи едно, че е тръгнало в 

много трудни условия, а при самите фактически реални ситуации на самото 

лечебно заведение и от друга страна средата в която функционира. Не 

мисля, че някой от вас не знае здравеопазването в България на какво ниво 

е и че в последните години задълженията на всяко лечебно заведение в 

страната вече надскочиха половин милиард. Значи нещо в системата не е 

наред. Не може това лечебно заведение така от само себе си съвсем да 

възкръсне. Каквото можем правим. Помолихме за помощ още миналата 
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година и се обърнахме към общински съвет на една среща, която беше много 

ползотворна и имахме желанието така да продължи между медицинския 

съвет и общински съвет. Ако си спомняте добре, че имаме нужда от помощ 

всякаква. Освен, че лечебното заведение се стреми, то винаги има някакви 

пречки, който може да развива тази дейност. Изложих и миналата година 

пред вас доказахме, че можем да бъде ефективна и ползотворна 

материалната база. Разкрихме гинекология и с ваша помощ и физиотерапия. 

Разрешението излезна март месец. НЗОК можеше по целесъобразно да 

разреши такава дейност. Помолихме общинското ръководство те се 

ангажираха да помогнат, но това не стана. Беше ни отказана тази дейност. 

Тази година отново въведоха ново правило в националният рамков договор. 

По предложение на част от депутатите и това се прие. Дейност, която не 

осъществява и не е осъществявана миналата година тази година не може да 

се осъществява т.е. неврологията отново ни е отказана. Гинекологията 

отново ни е отказана в момента е жалим пред НЗОК по целесъобразност да 

разрешат тази дейност. Другият проблем беше за неврологията да не се 

отвори беше материална база. Не е възможно при лемитиран бюджет и при 

средата в която работи това лечебно заведение всеки ден имаме някакви 

договорки с кредитори по стари задължения да правим и ремонти, затова по 

същата причина е и за апаратурата. От една страна има изисквания в 

медицинските стандарти и да се изпълняват клинични пътеки тази 

апаратура, а от друга страна ние не можем да си я позволим тази дейност. 

Много са проблемите и тези проблеми са поставени от самото начало. Що се 

касае за конкурса мен не ме притеснява това но темата е чувствителна. 

Хората, който работят вътре особено лекарите много добре знаят. Все пак 

как се изработват тези лимити и какъв е труда, който полагат, за да се 

възстанови и доверието на пациентите и ограниченията от друга страна, 

който ги имаме. Може би от чувствителността по темата все пак тази 

болница знаят как е отворена с какви трудности и нейното затваряне три 

години самите те се притесняват. Аз по никакъв начин не допринасям дори 

напротив, моля конкурсите са за това, общинският съвет е собственик и 

след като е преценил да има конкурс да има конкурс. Начина и времето по 

който беше обявен, не говоря в личен план в никакъв случай, моля 

правилно да ме разберете. Пак ще се повторя изпълнителният директор е 

преходен, болницата е институция и тя е необходима. Може би 

чувствителността на темата и състоянието на болницата общинският съвет 

трябваше да говори с медицинският съвет. Да се изложат аргументите, че 

ще има конкурс. Разбира се не сте длъжни в никакъв случай, но пак 

повтарям болезнеността на тази тема и липсата на кадри, просто е 

катастрофален проблема с кадрите на здравеопазването. Не виждам в тази 

болница особено други лекари да има медицински сестри. Мисля, че като 
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девинчани би следвало да знаете каква е възраст на сестрите в болницата, 

че вече над 50% са пенсионери. А след десет години казах го и на срещата 

и сега го повтарям стратегически трябва да се мисли. Трябва да се мисли 

над хоризонта. Изпълнителният директор в момента е най – малкият 

проблем. Той не е бил и никога проблем, но кадрите са изключително 

сериозен проблем. След десет години не виждам, кой ще направи дори една 

инжекция. Дори да има лекари няма здравни кадри. Една медицинска сестра 

се изгражда 4 – 5 години. Аз не виждам да има мотивация от младото 

поколение да тръгне към тази професия. Тук трябват местни кадри. По 

същия начин е с лекарите. Още миналата година ви поставих на вниманието, 

че трябва да се направи една дългосрочна политика по изграждане на 

местни кадри лекари. Правим каквото можем. Както знаете две бяха 

момичетата, но едното се отказа тъй като не и харесаха неустойките, а не 

може да няма неустойки. В момента има едно местно момиче и специализира 

неврология. Изгражда се един невролог и по същия път трябва да се върви и 

за всички останали специалисти. Да се проучат местните кадри, който учат 

и да се мотивират по някакъв начин, за да се върнат. Един лекар се 

изгражда десет години. Тук здравеопазване няма как да се прави сериозно с 

лекари, който ще дойдат за няколко години и ще си отидат. Местните кадри 

трябва да се мотивират. Това е моето виждане и аз постоянно го поставям 

на вниманието. Не случайно бяхме едни от инициаторите, който преди две 

години се промени наредбата за специализацията в България. Благодарение 

на нашето предложение и на общинските болници се промени наредбата и 

се въведе един член благодарение на който лечебните заведения може да се 

договарят по между си за обучение на младите специалисти. Ние се 

възползваме именно от тази промяна и в момента се изгражда един 

специалист, но това все пак е скъпо за едно лечебно заведение. Затова и 

собствениците трябва съвместно да се изгради една такава политика не 

казвам с мен, казвам по принцип. Това е моето виждане. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Не разбрах от вас, вие ще се явите ли на този 

конкурс, ако е удобно разбира се да отговорите. Има ли пречка някаква да 

се явите и още повече, че с екипа, който застава зад вас. 

 

Г-жа Василева: - Ако желаете отговорете, защото не сте длъжна да 

отговорите г-жо Грозданова. 

 

Г-жа Грозданова: - Не съм длъжна да отговоря, но от уважение към 

общинските съветници все пак хората са ви изпратили вас и са ви гласували 
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доверие, за да защитавате техните интереси, а болницата е на хората все 

пак това е техния интерес. Не съм решила и не съм ви видяла все още 

обявата. Мисля, че има време, но пътувайки насам ми съобщиха, че има 

статия във вестника от кмета на Девин, в която заявява, че изпълнителният 

директор води болницата към дъното така, че ако това е вярно и ако имате 

човек, който би изтласкал тази болница в разцвета си. Аз го заявих пред 

това общинско ръководство и преди 2 /две/ години с удоволствие веднага 

дори ежеминутно, когато и да е мога да си тръгна без да се правят някакви 

сътресения. Стига наистина повторих го още на първата среща с 

ръководството и на общинския съвет още в стъпването ми на длъжност 

преди 2 /две/ години, че съм готова, ако имате, ако смятате, ваша воля, 

ваше право с удоволствие. Важно е болницата да върви напред. А дали ще 

се явя на конкурс има време ще реша. 

 

Г-жа Василева: - Г-жо Грозданова, участвах на работната среща 

преди заседанието и някой колеги дебатираха и този момент и никой не го 

повдигна въпреки, че на мен ми е ясно, но тъй като е нормално да се 

дебатира и не са медицински специалисти, вие ще внесете яснота. Става 

въпрос за това как когато стартирахме с лимит 35 хиляди лева, а сега 

лимита е три пъти повече и средствата пак не достигат. Затова ви моля да 

внесете по голяма яснота по този въпрос. 

 

Г-жа Грозданова: - За съжаление така беше. Радостното през 

2014г. беше, че болницата стартира много добре, защото правилата бяха 

такива и тогава имаше лимит, но болницата и тогава беше с нисък лимит, 

защото правилата са такива, че лимита на една болница се определя на база 

предшестваща година т.е. 2013 г. няма как болницата да е работила и 2014 

г. също бяхме с нисък лимит. След проверка от касата над лимитната 

дейност се заплащаше т.е. всичко което бяхме изработили, то ни се заплати. 

Така, че една година ние затова приключихме много добре и нямахме нито 

един лев задължения. През 2015 година се промениха правилата въведоха 

отново една диструкция и трябваше да затворим неврологично отделение. 

Промениха стандарта и това беше неприятно за болницата. След това е с 

изключително нисък лимит. Болницата работеше много повече, но това се 

заплащаше. Натрупахме задължения и към НАП, който в последствие 

разбира се тях си ги компенсирахме, изплащахме единствено и само 

заплати, но все пак това бяха едни години на съживяване на болницата и не 

всички отделения работеха в пълния си размер т.е. персонала беше на 

половина. Така, че 36 хиляди лева стигаха и само единствено за 

възнаграждения на персонала. Затова и общинският съвет тогава отново се 

принуди да помогне, защото болницата трябваше отново да затвори. В 
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момента тази над лимитна дейност специално за 2015 година е обявена като 

противоконституционална както знаете имаме на конституционния съд 

решение и много болници заведоха дела. На общо събрание на сдружението 

на общинските болници се взе решение и общинските болници по отделно 

да си заведем такива дела. В момента ние сме завели дело за първите три 

месеца за около 100 хиляди лева. Това е начина по който сме оцелявали и 

след това края на 2015 г. съответно се разшири и дейността и се увеличи и 

персонала. Увеличавайки се персонала, знаете тогава каква беше 

минималната работна заплата т.е. много са факторите. През тези години се 

увеличи много минималната работна заплата, увеличава се постоянно 

инфлацията. Също така и лекарствата многократно се увеличават, а цените 

на клиничните пътеки си остават същите. Сега от първи април има промяна 

на някой от тях. По този начин сме оцелели през 2015 година.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви г-жо Грозданова. Други колеги. 

Заповядайте, г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми колеги, г-жо 

Грозданова, аз нямах намерение да се изказвам, но съм провокирана от 

някой неща. Искам да внеса още една яснота по отношение на това, че през 

2015 г. става въпрос за този прословут лимит, който от 36 хиляди лева е 

скочил към момента на 112 хиляди лева. Правилата и законите в България 

са за всички и се спазват от всички. Така е и за нашата болница, тя не е 

изключение. Както стана ясно бюджета за една година по която се дава 

лимит на едно лечебно заведение се формира на базата на дейността от 

предходната година. 2014 година когато се възстанови дейността на 

болницата дефактно трябва да се гледа 2013 година. Както всички знаем 

2013 г. болницата не работеше. Няма база на която да се легне т.е. нула 

лева. Тъй като болницата три години не е функционирала тогава 

националната каса, който определя бюджета на лечебните заведения 

дефактно прецени, че за стартиралите в началото две отделения, защото се 

започна само с две отделения това бяха вътрешно и детско отделение. От 

националната каса прецениха, че 36 хиляди лева бюджет за тези две 

отделения са напълно достатъчни, което си беше така. Реално по преценка 

най вероятно заета база на други общински болници, който са на нашето 

ниво са преценили, че това е достатъчен лимит. 2015 година вече има на 

какво да се легне на този 36 хиляди лева бюджет, само че през 2015 г. се 

отвориха още две отделения хирургия и неврологично. Тези две отделения 

генерират или носят след себе си персонал, носят след себе си консумативи 

за лекарства и не само и за храна и още други няма смисъл да ги изреждам. 

Представете си дейността се увеличава още два пъти отгоре с тези две 
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отделения. И за още тези две отделения се полагат допълнителни средства, 

който касата трябва да ги даде, защото дефактно два пъти се е увеличила 

дейността на лечебното заведение. Но тъй като правилата са такива, че се 

взема дейността от предходната година тук отново се появи един 

субективизъм така да го наречем, който трябваше да се доказва пред 

националната каса и затова точно 2015 е годината в която националната 

каса дължи на болницата над 200 хиляди лева. Ние продължаваме да си 

претендираме за тази сума, защото те са реално изработени пари от 

лекарите т.е. реално преминали пациенти, реално излекувани хора. Така, че 

колкото и човек да не разбира от счетоводство тези неща визуално като си 

ги представи и може да му стане ясно от къде се получава тази разлика. 

Може да си отговори на въпроса: Как през 2014 г. болницата е оцелявала с 

36 хиляди лева бюджет, а през 2015 г. когато и дейността и разходите за 

персонал и за консумативи са се увеличили два пъти няма как да 36 хиляди 

лева да достигнат. От там нататък вече когато реално касата даде бюджета 

за тези четири отделения както виждате за тази година бюджета е реален. 

Другото нещо, което искам да споделя: Трябва да ви кажа, че нашите 

лекари и сестри се борят за всеки пациент, който можем по закон да 

лекуваме в нашето лечебно заведение. Борим се за всеки пациент. На 

всички ни е ясно, че ние ако нямаме достатъчно пациенти няма да можем да 

си заработим парите и няма да можем да си вземем заплати. Да не говорим, 

че болницата няма да може да си плати издръжката за всички направени 

разходи. Така, че с тези ограничения, който имаме заради нивата на 

компетентност и клиничните пътеки, който ограничават силно дейността на 

общинските болници и не само просто се борим за всеки пациент. Колежката 

каза около 2 000 – толкова хора са потърсили помощ при нас и за толкова 

пациенти ние сме могли да откликнем на нуждите им предвид тези 

ограничения, който имаме. Знаете ли колко хора буквално се молят да бъдат 

приети въпреки, че ние нямаме право да ги лекуваме по този вид 

заболяване и се молят на докторите да измислят нещо. Цитирам ви думите: 

Моля ви се докторе измислете нещо не ме интересува какво ще пишете в 

историята на заболяването не искам да отида в Смолян или не искам да 

отида в Пловдив. Знам, че вие можете тука да ми помогнете измислете нещо, 

напишете някаква друга диагноза, която да отговаря на нашето лечебно 

заведение, за да може ние на този човек да му помогнем и да го приемем. 

Няма да ви казвам колко пъти включително и с криза. Пишем, че са 

бъбречни кризи, за да може този човек да не пътува до Смолян или Пловдив 

и ние реално му помагаме. Така, че това е истината борим са за всеки 

пациент, защото на нас от това ни зависи оцеляването. По отношение на 

въпроса на г-жа Тодорова към г-жа Грозданова за това напрежение, което се 

създаде. Лекарите бяха на миналата сесия тук, мотивите който са описани 
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никой не ги е карал да правят нищо. Те сами са го решили както лекарите 

така и целият персонал. Както наистина заяви един колега, че не сме 

крепостни селяни и живеем в демократична държава и всеки от нас има 

право да си изкаже мнението и да си го представи по начина по който 

сметне за необходимо. Този въпрос защо така са решили и защо постъпват 

по този начин, аз мисля че отговора е ясен. Те са изложени нещата и в 

декларацията и в отвореното писмо. Там хората са си казали какво то имат 

да казват. Съжалявам, че не бяхте на срещата, която беше тук с целият 

персонал, но председателят беше тук и той може да ви запознае. Накрая с 

голяма болка ви споделям, че сме изключително разочаровани от 

твърдението на кмета, че проекта които е дело на г-жа Грозданова, той си 

го преписа на община Девин. Разбира се ще му бъде отговорено 

подобаващо, но ако някой не е чел днешното интервю на нашият кмет добре 

е да се запознае с него и да си даде отговор на въпроса: Всъщност ние 

искаме да се обединим и да вървим напред или просто да си хвърляме кал 

върху лечебното заведение персонала, който работи вътре. Всеки нека сам 

за себе си да си отговори на този въпрос. Имам един въпрос, може би 

председателя на здравната комисия е най - добре да ми отговори: Какво е 

заключението от одита, който беше извършен тази година? В доклада какво 

е заключението? Има ли нарушения, няма ли? На всички ни е известно, че 

няма в България едно лечебно общинско, но ще говорим за общинското 

здравеопазване нас това ни касае. Да ми посочи общинска болница, която 

да няма задължения. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви г-жо Чаушева. Заповядайте, г-н 

Митев. 

Г-н Митев: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми колеги, г-жо 

Чаушева заключението от одита няма никакви нарушения. 

 

Г-жа Чаушева: - Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви г-н Митев. Други колеги. 

Ако, няма други, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 15. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от Търговския закон и 

чл.16, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на 

община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява заверения от Христина Митева – регистриран одитор Годишен 

финансов отчет на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД – гр. Девин за 2017 г. 

 

2. Задължава изпълнителният директор на МБАЛ „ДЕВИН” – гр. Девин да 

предприеме действия по публикуване на Годишния финансов отчет в Търговския 

регистър. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВАЛ. Кворум – 15. 

Приема се. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте, г-жо Грозданова. 

 

Г-жа Грозданова: - Аз искам да ви благодаря г-н Чаушев и на всички вас, 

че се отзовахте на тази извънредна сесия, защото до 30.06.2018 г. трябва да 

публикуваме този доклад в търговският регистър. Ще имаме време да си изпълним 

задълженията. Благодаря още веднъж г-н председател. Подхождали сте винаги с 

разбиране към проблемите на болницата. 

 

Г-жа Василева: - Ние също ви благодарим, че сте в отпуск и 

уважихте нашата покана г-жо Грозданова. 

Колеги поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното извънредно 

заседание. Благодаря Ви за участието. 

 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил:  
Славка Чавдарова /Дата:                          г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 


