П Р О Т О К О Л № 45
Днес, 11.02.2019 год. от 09.30 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Провадия,
свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1. Антон Илков Янев
2. Блага Калчева Петрова
3. Георги Атанасов Габровски
4. Дамян Ташев Неделчев
5. Диан Парушев Николов
6. Димитър Тунчев Димитров
7. Димо Владимиров Димов
8. Елина Георгиева Димитрова
9. Ивайло Илиев Илиев
10. Йордан Иванов Михалев
11. Капка Ангелова Радева
12. Кръстю Василев Кръстев
13. Милена Иванова Драгнева
14. Наталина Младенова Златева
15. Стоян Добрев Гигов
16. Христо Драгомиров Гичев
17. Хюлия Ахмедова Мустафова
18. Хюсни Осман Адем
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е осемнадесет общински съветници. Общинските
съветници Лидия Николаева Димитрова и Иво Райчов Гочев няма да присъстват на
днешното заседание на ОбС Провадия. Подали са уведомления за отсъствие от
заседанието, поради служебна ангажираност.
Откривам четиридесет и петото заседание на ОбС Провадия, което е
извънредно и е свикано с покана №45 от 07.02.2019 г.
Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.
1.Докладна записка с вх.№2151 от 07.02.2019г.
Предлагам заседанието да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка с вх.№2151 от 07.02.2019г.
Общинските съветници гласуваха дневния ред на заседанието и от общо 18 с
18 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” той беше приет.
Първа точка – Докладна записка с вх.№2151 от 07.02.2019г.
а/№2151-Докладна записка Христо Гичев-председател на ОбС Провадия,
относно приемане на решение за предоставяне на допълнителна парична вноска
поради временна необходимост от парични средства на „МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД,
ЕИК 000090033, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, общ.Провадия,
обл.Варна, ул.„Желез Йорданов“ № 1
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Кворум:19 Общинският съветник Мустафа Али Ибрям присъства на
заседанието на ОбС Провадия от 09.35ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз съм вносител на докладната. Няма да правя допълнения. В залата
присъства д-р Светослав Неделчев-управител на „МБАЛ Царица Йоанна-Провадия“
ЕООД и гл.счетоводител на болницата. Ако имате въпроси, те ще бъдат към тях
отправени.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Добро утро,
Първо по докладната – текстовата част. Докладна записка, относно приемане
на решение за предоставяне на допълнителна парична вноска поради временна
необходимост. Допълнителна парична вноска поради временна необходимост.
Повтарям го, защото в проекта за решение се разбира, че тази допълнителна
парична вноска ще се връща, което ме навежда на мисълта, че това е заем.
Допълнителна парична вноска, кога се прави? Когато имаме например да
допълваме, увеличаваме капитала на дадено предприятие, правим допълнителна
парична вноска. За мен това е чист заем. Заемите обикновено са дългосрочни и
краткосрочни. За мен, в случая, трябва да се оформи като краткосрочен заем.
Определението-временна необходимост пак, за мен, е неразбираемо. Не знам. Защо
така е формулирано?Другото, което е. В решението не е посочено от къде ще бъдат
тези пари. Редно е в решението да е упоменато. Това е относно текстовата част на
докладната.
Като се запознах с въпросната докладна, възникнаха доста въпроси у мен.
Първият въпрос е: Защо, преди десет дни имаше редовна сесия, не беше вкарана?
Защо правим извънредна сесия? Можеше да изчакаме още десетина дни и на
редовната, следваща сесия, да я гледаме тази докладна. В момента се иска
подпомагане, отново, подчертавам, на болницата без да знаем за какво става
въпрос. Какво имам предвид? Имам предвид, ако се сещате, въпреки че е разписано
в наредбата, доколкото разбрах и в договора на управителя е разписано, но никой
не го е виждал, на всеки три месеца ОбС да бъде запознаван с финансовото
състояние на болницата. Аз не си спомням скоро време ние да сме се запознавали с
финансовото състояние на болницата. Единствено разбираме какво става в
болницата, когато ни се предостави докладна от подобен вид за искане на средства.
Редно е, когато се искат средства, да има някакъв отчет. Какво е направено с досега
отпуснатите средства? Някакъв анализ. Каква е визията за в бъдеще и т.н.?
Подобно нещо ние не сме видели. В момента, за пореден път, ще наливаме пари в
една бездънна яма. По принцип икономиката е наука, която е динамична.
Икономиката е динамика. Там трябва да се приспособяваш. Когато не се
приспособиш или не се опитваш да се приспособиш, ти започваш да изоставаш,
докато накрая резултатите са подобни. За да има подобни резултати, за мен, това е
некомпетентно управление. Многократно сме водили дебат в тази зала, относно
средствата, които отпускаме, дали те се разходват целево с приоритет и т.н. Отново
казвам – не знаем дали е така, защото ние отчет не сме виждали. Положението става
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все по-зле. Въпросът, който възниква в момента у мен е: Защо точно сега? Докато
преди две, три седмици, ако се сещате, правителството излезе с решение да
подпомага медицинските заведения с определена сума. Общински и областни,
добре. Разбрах. Д-р Неделчев казва-четири дни. Добре, Благодаря за информацията.
Защо не изчакаме да видим по какъв начин и какви средства ще бъдат отпуснати, а
след това да покриваме тези задължения. Защото като се запознах със справките,
които са приложени за задълженията, честно казано аз съм учуден. Ние подобно
нещо на предходни докладни, които сме обсъждали не сме виждали. Виждам едни
суми от 2016г. по 520 лв., които след това стават 570 лв. на месец. Доколкото
разбрах това е абонамент. Да, благодаря, абонамент. Не знам, пак казвам, чувал
съм, че рентгенът е отдаден под наем. Редно е, когато нещо се отдаде под наем то
да покрива своите разходи. Има много неизвестни в тази докладна. Надявам се, да
ни се даде отговор. Не знам, за мен, положението в това лечебно заведение става
все по-зле. Не го отдавам толкова на, как да кажа, ситуацията, която е в страната.
Да, трудна е ситуацията, но мисля, че с добри управленски решения заведението
може да функционира много по-добре. Което ме навежда, че трябва да има смяна на
ръководството. Едно и също ръководство с един и същ стил на управление води до
тези резултати. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз имам няколко въпроса. Първият въпрос е: Какво налага извънредна сесия?
Кое е екстреното в момента, което не търпи отлагане, например в рамките на две
седмици? Ще има много скоро редовна сесия. Преди петнадесет дни имаше пак
редовна сесия. Искам просто да бъде изяснен този въпрос. Знаете, този ОбС, мисля,
че не е имало случаи, когато болничното заведение да иска някаква подкрепа,
каквато и да е тя, да не я е получило. Винаги я получава.
Вторият ми въпрос е във връзка с това – по отношение на размера на сумата.
Нещо екстрено ли има пак в момента, за което трябват 150 000 лв. да се платят на
момента? Мисля, че във всеки случай, когато има нещо екстрено, иска се
определена сума и тя бива утвърждавана, и бива давана. Това е вторият въпрос. Към
този въпрос добавям още. Доколкото разбирам, говорим за заем.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Чл.134, ал.1 от Търговския закон: По решение на общото събрание за
покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства
съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични
вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в
капитала, ако не е предвидено друго.“
Тези вноски не се отразяват в капитала на дружеството. Извинявайте, г-н
Николов.“
Изказване на Диан Николов
„Да разбирам, че в момента се иска една парична вноска, която ще бъде
изплащана в рамките на тази календарна година, поискана от страна на болничното
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заведение. Добре. Дори да е така. Един малко по-страничен въпрос. Доколкото и гн Илиев подхвърли има някои дейности и помещения, които са отдадени под наем
да се ползват. Въпросът ми е: Има ли анализ за това наемните отношения, размерът
на месечния наем, дали покрива това, което се дава от болничното заведение? Това,
което му струва като разход на болничното заведение? Дали формира някаква
печалба? Аз не знам. Тук се говори за някакъв рентген. Ако това е за поддръжка на
рентгена? Може би договорът е направен така, че болницата поема ангажимент
този рентген да бъде винаги изряден и да функционира. Но, ако има например 500
лв. месечен наем за поддръжката на този рентген, редно е, ако е отдадено под наем,
тези 500 лв. да бъдат взети от наемателя плюс процент от другите дейности – ток,
вода, консумативи, поддръжка на помещение. Дори не знам такса смет плащат ли?
Не се ли плаща? Тези неща просто от чисто любопитство. Пак казвам, не търсим
под вола теле. Винаги сме били отзивчиви в тази посока, за което ще апелирам да
не бъдем разбрани погрешно, когато питаме и коментираме тези неща. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Д-р Неделчев,
заповядайте.“
Изказване на д-р Светослав Неделчев-управител на „МБАЛ Ц.Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Г-н Илиев,
Мисля, че е, да кажа неправилно, бих казал глупаво, да повтаряме едно и
също нещо всяка година по един и същ начин. Вие искате да питате: Защо
конкретно сега и толкова бързо трябва да направим този ход? Аз ще Ви отговоря.
През месец декември ръководството на „Фьоникс фарма“ към когото ние дължахме,
ако си спомняте над 300 000 лв., когато аз започнах като управител, си поискаха
последната вноска от 26 000 лв. Държаха това нещо да стане до края на годината.
Последните пари, които имахме ние ги внесохме, тези 26 000 лв., в най-спешен
порядък и те ги получиха. Новата година започнахме с тежка грипна епидемия.
Преминалите болни за месец бяха повече. Три пъти повече от нормалното. Ако
нормално минават 150 човека, тогава минаха над 400. Всичко това е свързано със
закупуване на консумативи, медикаменти и т.н. В един момент се получава, че
отделенията са пълни по две деца на легло в детско отделение, а ние нямаме пари за
антибиотици.
Проблемът в здравеопазването е огромен и нито аз откривам Америка, нито
вие ще я откриете. Затова Министерството на здравеопазването, въобще
правителството, решават да направят някакъв сериозен ход в момента по тази
много сериозна тема – общинските болници. Въпросът е: Какъв ще бъде този ход?
Ние нито го знаем, нито какво ще получим, нито кога ще получим. Въобще дали ще
го получим, не се знае. Намеренията са да се дават пари за да могат основните
заплати на лекарите и сестрите да стигнат нивото на колективния трудов договор,
което е 250-300 над нашите заплати в момента в Провадия. Основните насоки са за
там да се дават пари.
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Що се отнася до управлението финансовото на болницата то всичко е много
елементарно. Имаш 85 000 лимит. До 85 000 лв. го правиш всеки месец. С тези
85 000 лв. даваш заплатите. Цялата издръжка, останалата цяла издръжка, за
съжаление, е на гърба на собственика – на общината. Имаме едни 9 000 лв., които
успяхме заедно с общината да получим, като обслужване на труден район.
Останалата цялата издръжка на болницата идва оттук. Именно това се мъчи, може
би, да се промени в момента на по-високо ниво. Абсолютно на всички е ясно, че
ние не можем да съществуваме по този начин. Абсолютно на всички.
Що се отнася до това дали е добре ръководена или не е болницата. Има
компетентни органи, които го казват това, не г-н Илиев. Според г-н Илиев тя
болницата отдавна трябва да се закрие. Той няма нужда от тази болница. Чувал съм
го. Чувал съм го. Не, няколко пъти. Но има няколко проверки. Вие сте общински
съветници, можете да четете. Прочетете проверките, които са направени от
всякакви инстанции. От всякакви най-висши инстанции. Внезапна проверка на
Здравната каса от София не констатира никакво нарушение в общинска болница
Провадия, а имаше огромно желание да има такова. Проверките на Областната
Здравна каса също как никога не констатира, че има нещо грешно при нас. Всичко
това говори, че екипът на болницата работи прекрасно. Говоря не само
ръководството на болницата, но и за хората, които работят в отделенията по тези
клинични пътеки. Няма забележки. Няма глоби. Няма проблеми. А финансовият
одит, много малко болници имат такъв одит. Не случайно и толкова малко болници
имат толкова малко задължения. Представям си другите болници, които имат по
седемстотин, осемстотин, един милион задължения, как биха се чувствали и какво
би се говорило за тяхното управление. Където отидем казват:“Провадия. В
Провадия нещата са бетон.“ В министерство, в касата, само че някой друг смята, че
не е така. Не е така, но важни са тези компетентните органи, които ни проверяват.
Не тези, които се мъчат да правят от здравеопазването политика. Казвал съм грешно е и ще го разберете съвсем скоро колко е грешно. Нашата задача е да
запазим болницата, а не да правим политика. Нашата задача е да управляваме
болницата възможно най-правилно и най-икономично. За тази работа ние имаме
проверяващи, които казват: Справихме ли се добре или не. За ваше голямо
съжаление те са на противоположното мнение на вас.
Имахте един такъв въпрос за рентгена. Рентгенът е една структура, която
работи за болницата и в частта си следобед за доболничната помощ имат договор с
общинска болница, за които плащат наем. В този наем влизат – ток, вода,
абсолютно всичко отделно. Ние не можем да имаме загуба. Напротив. Ние имаме
печалба. Ние имаме още седем, осем кабинета, които са дадени. Наемните
отношения са решени с едно решение на ОбС, мисля, че беше от 2001г. на кв.м толкова и толкова. Ние наемите нито ги определям аз. Няма никакъв субективизъм.
ОбС е решил на 20 кв.м.- 80лв. наем и т.н. Тук няма свободни съчинения. Няма
търгове. Имаше една проверка, да знаете, и от икономическа полиция във всички
болници. Тук именно се интересуваха от тези наемни отношения. Дадохме им
съответните документи. За нашата болница всичко е окей. Нямаме никъде едно
предписание за нещо сериозно, с изключение на предписанията на РЗИ, където се
искат сериозни ремонтни работи. Това е вече от няколко години. Всички останали
проверяващи са категорични, че нещата при нас са много добре. Ще кажете много
добре, а всяка година януари и февруари искате пари. Да, искаме пари, защото
обясних ви каква беше едната причина за декември. Обясних ви за тежката грипна
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епидемия. Има и други причини, че точно сега се натрупват сметките за ток, които
са огромни. Ние се отопляваме изключително на ел.енергия. Те се натрупват и ние
имаме 36 000 лв. само за ток. Няма откъде да ги вземем. Просто, така са направени
нещата, че ние няма откъде да ги вземем. Ако имаше някакви сериозни грешки и
нарушения, те щяха да бъдат отбелязани в съответните проверки. Не тук просто да
си говорим. Да се намираме на приказки и да си говорим празни приказки.
Безсмислено е. Резултатите са описани. Мисля, че последният одит ви беше даден.
Прочетете го. Какво да ви отговарям повече от тази трибуна? Хората казват, че
всичко, което сме направили е правилно и нямат забележки към нас. Дори
икономистът каза: „Когато цифрите говорят, всички мълчат.“ Близо шестстотин и
петдесет хиляди имахме задължения през 2013г., когато аз застъпих, като
управител. От шестстотин хиляди до сто и десет хиляди има разлика. Нали има
разлика? Как мислите? Те хората са го описали това. Много малко болници са го
направили. Добре. Какво му е лошото тогава на финансовото състояние?
Финансовото състояние на всички общински болници е същото, затова
правителството се занимава в момента с това. Нашата задача е да спасим
общинската болница на Провадия, защото тя е нужна. Особено се разбра това сега
по време на грипната епидемия. На половината служители от общината от
Провадия бяха в болницата. Както и мои роднини. Но имаше преди години, с лека
ръка някои казваха: Болницата – три линейки и всичко заминава във Варна. Да, ама
не, защото при средно сто и шестдесет преминали болни в болницата да кажем
шестдесет ще намерят места в болницата във Варна. На останалите сто никой няма
да им обърне внимание. Казвам го – никой. Те остават без никаква здравна помощ.
Не мога да кажа, че тези пътеки, които ние имаме, по които работим, говоря само за
тези пътеки, защото големите болници имат много повече пътеки. Не мисля, че
някои други болници се справят по-добре по тези пътеки, отколкото нашите
специалисти. Въобще не мисля, че ако се наложи да влезеш по тези пътеки е по-зле
да влезеш в Провадия отколкото, да кажем, в Окръжна болница. Самите пациенти
го отчитат и те искат да лежат в нашата болница, защото получават грижи, защото
получават отношение и професионализъм. Може някой да не му харесва това, което
казвам, но когато отиде един пациент в „Св.Марина“ и излезе без да е прегледан от
лекар специалист, а само от специализанти, не вярвам да получава по-компетентна
помощ. Нашите специалисти от същата област и двамата са с тридесет години
трудов стаж. Нещата в здравеопазването са сложни и няма да можем ние тук да ги
оправим. Готов съм да отговоря на всякакви конкретни въпроси. Готов съм. Както
се казва, няма нещо, на което веднага да не ви отговоря. Нещо конкретно, ако
искате цифри, подробности, гл.счетоводител е тук и тя може да ви отговори. Не
бива да говорим по този начин за нещо, което не е така. Благодаря ви. Пак ви
казвам, отговарям и на други въпроси, ако имате такива.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Г-н Неделчев, не лъжете на микрофон. Никога никъде не съм казал, че искам
лечебното заведение да бъде закривано. Това е ваша измислица. Да, за мен толкова
време и все по-лоша става ситуацията. Аз не виждам друга причина освен
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ръководството да е виновно за това. Когато един служител не може да изпълнява
работата си както трябва т.е. я изпълнява лошо, обикновено този служител се
сменя. Следващият, който дойде ще се прецени дали той е бил добър или не, но от
ситуацията, която аз виждам не ми харесва. Другото, г-н Неделчев, вие като сте
дошли били шестстотин хиляди, а сега били останали сто. Разбирам, ако вие сте ги
изкарали парите и сте ги платили тези задължения. Тези задължения, мога да ви
изкарам и докладните, с които ОбС е отпускал средства за покриване. Както и сега
в момента ще се отпуснат средства. Тези пари не са на ОбС. Това е на редовия
данъкоплатец, както сте вие, както съм аз и всички други. Очаквах малко.
Уважаеми общински съветници,
Разбира се, ще дадем поредната субсидия. Аз го казвам така, защото знаем, че
тези пари ще бъдат опростени. Тези пари няма да бъдат върнати. Аз го казвам, като
субсидия. Да, но то си е чист заем. След като ще се връща то си е заем. Даваш една
сума и след това се връща. Всички знаем, че тези средства ще бъдат опростени. Но
г-н Неделчев, редно е малко уважение да имате към общинските съветници и да им
предоставяте от време на време един дори и кратък да е отчет. Как се изразходват
средствата? Къде? Ние сме за това тук. Нали ОбС е собственикът? Представете го.
Аз освен докладни – дайте пари, дайте пари, дайте пари, не съм виждал. По време
на, мисля, че при приемането на бюджета, тогава имаше някакъв отчет, но не и на
този. От време на време уважавайте ни с подобна информация. Не сега. Не сега на
сесията. Сега на сесията никой няма да седне да чете тези отчети. Трябваше.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Аз, все пак, ще си повторя два от въпросите. Първият ми въпрос беше: Кое е
спешното в момента, което налага извънредната сесия конкретно да се отпуснат в
момента 150 000 лв.? Доколкото разбирам, вие казвате, че това не е заем, но
формулировката срок за връщане на тези пари до края на 2019г., може би има
някакъв друг юридически или счетоводен термин, но аз като човек го приемем като
заем. Някой дава нещо и другият се ангажира в срок до края на 2019г. да бъдат
върнати парите. Тук също искам да се помисли в тази посока, ако наистина някой
има намерение да ги връща тези пари срокът 2019г. е неразумен. Няма какво да се
лъжем. На предната сесия имаше докладна записка, с която 40 000 лв. се искаше да
се отложи връщането им през 2020г. Тук говорим за 150 000 лв. Мисля, че и в тази
посока трябва да се помисли. Все пак, единият въпрос, който искам да си изясня :
Какъв финансов ресурс в момента е необходим, на момента, който решението му за
отпускане е 11.02, т.е. извънредната сесия? Това ми е единият въпрос.
Вторият въпрос. Пак ще попитам за наемните отношения. Д-р Неделчев, ако
правилно съм ви разбрал 20 кв.м. – струват 80 лв., грубо казано, като решението на
ОбС е от 2001г. Да ви кажа, персонално ми се струва, че няма как тези наемни
отношения да покриват разходите. Пак ще задам въпроса: Има ли конкретен
анализ? Факт е, че от 2001г. нито едно ръководство не е искало корекция на тези
наемни отношения. Предполагам, че това е на база някакъв направен счетоводен
анализ, че се покриват съответните разходи и всеки наем носи определен процент
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печалба. Тук даваме за пример рентгена. Така излезе като понятие в момента, но
дори и той половин ден, ако се ползва, поне тези 250 лв. минимум, би трябвало да
се вземат оттам и да се покриват разходите по поддръжката. Ако 500 лв. са, това
питам. Този е въпросът. Да се отговори, ако може. Ако има тази информация,
счетоводен анализ правен ли е? Покриват ли се текущите разходи по наемните
отношения? Дали наем, определен 2001 г., е актуален през 2019г.? Това са ми двата
въпроса. Ще ви бъда благодарен, ако ми отговорите още веднъж. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Али, заповядайте.“
Изказване на Мустафа Али
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Аз не си спомням болницата да има молба за финансова подкрепа и ОбС да не
я е подкрепил, което е нормално. Искам да отбележа, че зададените въпроси са
много уместни с цел не да търсим начин да не подпомагаме финансово, а
обратното. Единствената цел е да има колкото се може по-голяма прозрачност и
яснота. Много правилно е зададен въпросът: Защо днес е сесията? Тъй като, ако
беше в редовната щеше да има комисии и тези подробности в комисиите щяха да се
обсъдят. Аз не искам да се повтарям. Искам да наблегна към още един
допълнителен въпрос, който като че ли в момента избяга. Няма ли да разместим
бюджета с това подпомагане? Откъде ще дойдат средствата? - попита колегата.
Ние всяка година предвиждаме една определена сума, с която подпомагаме
болницата. За тези пари ли става въпрос или за други? Тези са въпросите, които
възникват. Наистина, ако беше на редовната сесия, тези отговори биха дошли.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, ще отговорите ли на въпросите?“
Изказване на д-р Светослав Неделчев-управител на „МБАЛ Ц.Йоанна
Провадия“ ЕООД
„Наемите. Лекарите, които са наели кабинета си плащат наема. Плащат
водата. Плащат тока. Те си плащат всичко отделно. Разбирате ли? Това ни е чист
приход. Имаме приход от тези наемни отношения. Колкото повече кабинети се
дадат под наем, толкова по-добре за дружеството. Цената е фиксирана с решение на
ОбС. Ако ОбС даде да фиксира друга цена, ние ще го направим. Ще изпълним
решението, разбира се. Не бива да повтаряме едно и също нещо. Трябва да знаем,
че по този начин, финансирани общинските болници, не могат да съществуват. Ние
тук може да си приказваме приказки откъде ли не, от девет кладенеца вода, но с
един лимит, който е сложен - Какво търговско дружество си? Три години
съществувахме без да имаме лимит. Тогава успяхме да върнем, каквото успяхме да
върнем. Сега нищо не можем да върнем, защото сме ограничени. 85 000 лв.80 000лв. за ФРЗ. Сега станаха 85 000 лв. Бяха много по-малко. Преди като имахме
лимит 65 000 лв. правехме 80 0000 лв.- 95 000 лв. и с тези пари успявахме да върнем
едни задължения. Някой ще каже: Пари за болницата, когато е казано - тогава са
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дадени парите. Искам да напомня, че в минали години, преди да се натрупат тези
огромни задължения, парите, които са давани за болницата не са били по-малко.
Може даже да ги проверим точно колко са. Мога да ви кажа, че са били повече.
Тогава нещата по барикадите бяха различни. Едните от едната, а другите по
другата. Но парите, тук имаше цяла група от общински съветници, които говореха
само за пари, само за пари. Георги Янев даваше и Филев даваше, и всички даваха
пари за болницата. Да видим как с едни пари, еднакви, които са влизали в
дружеството - едно ръководство е натрупало 650 000 лв. задължения, а другото
ръководство ги е върнало. Първото ръководство е управлявало отлично болницата,
а следващото слабо. Това само един икономист, който нищо не разбира от
икономика, може да го каже. Защото пак казвам, вашия колега, финансистът от
одита каза: „Много малко болници имат такъв одит, много малко болници са
постигнали това, което вие сте направили.“ Какво да ви кажа повече от това? Аз
съм склонен да вярвам на него, а не на вас. Вярвайте, повечето хора са така. Вие се
мъчите да убедите обществото в нещо, точно обратното на истината. Истината е
друга. Питам пак – При едни и същи вноски едно ръководство е направили
шестстотин хиляди задължения, а следващото ръководство ги връща и остават сто
хиляди. Въпреки това, управлението не е добро. Те вноските си идват всяка година
и сега не са повече от преди. Стига сме говорили празни приказки. Трябва да се
обединим да спасим болницата, защото явно и правителството иска да спаси
общинските болници. Чак сега се чу такова нещо. Единственият начин е да се
действа в синхрон. Това е положението. Няма смисъл да се говорят празни
приказки. Някакви числа, цифри, г-жа Налбантова ще ви каже подробности.
Защото, явно, ОбС има право да знае тези неща. Ако едно дружество се развива по
някакъв начин, има право, говоря чисто търговско дружество, ние не сме такова.
Ние сме едно търговско дружество, което има лимит. Ние нямаме полезен ход. Ние
нямаме какво да направим? Това го казаха някои шефове на касата, затова си
напуснаха и поста, защото ние нямаме полезен ход. Пред цяла аудитория от
директори на болници казаха: Вие нямате полезен ход. Добре, някой смята, че
имаме. Дори бившият шеф на касата каза, че нямаме полезен ход. Единственият ход
е това, което тук ние правим - да помогнем по някакъв начин на болницата. Защо
точно в момента? Ще ви отговоря. Защото 36 000лв. имаме да дължим на „Енерго –
про“. Хората си искат парите и искат да спират тока. Защото нямаме средства да
заредим за лекарства, което означава, че болницата трябва да я затворим. Нямаме
лекарства, а ние лекуваме с лекарства. Не правим магии и не баем на болните. Това
е положението.“
Г-жа Бедрия Налбантова-гл.счетоводител на „МБАЛ Ц.Йоанна Провадия“
отговаря на въпросите от място в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Д-р Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Някой, ако ще говори - да говори на микрофон. Не обичал да говори на
микрофон. И аз не обичам да ходя в зелено, но жена ми ме облича така.“
Бедрия Налбантова-гл.счетоводител на „МБАЛ Ц.Йоанна Провадия“ ЕООД
„За наемите искам да кажа, че е определен месечен наем. Той е чист приход
на търговското дружество. Префактурира се ел.енергия и вода. Единствено и само
в рентгена отдаваме ДМА. Те са по член от Закона за лечебните заведения и там е
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определен наема – месечната норма за апарата, който са взели под наем. Имаме
наем от помещение при рентгена, наем ДМА, префактуриране на ел. енергия и вода.
700 лв. – различно е, според консумацията. Това е най-големият наем.
За разходите и приходите. Към 65 000 лв. в спешен порядък трябва да платим
за ток и лекарства. До сега, „Фаркол“ - фирмата, която ни снабдява с лекарства ни
беше дала 25 000 лв. лимит, отсрочени задължения. Сега всеки Божи ден покрай
това, че и те знаят какво става с болниците, започнаха да си събират парите. Всеки
ден заявяваме лекарства за 2 000 лв. и плащаме 2 000 лв. Остават старите
задължения, които са с някакъв падеж, който е изчаквателен, но така или иначе те
ни притискат и не ни дават никакви лекарства. Ако днес искаме за 3 000 лв., те няма
да ни ги дадат.
Друго, за заплатите. В декември месец фондът беше около 80 000 лв. и за
изплащане на две обезщетения по чл.222 за пенсиониране. Петнадесет човека в
болницата са хора, служители, които не са пенсионери. Това ви е ясно. Всеки ден
бълват хора, които се пенсионират. Аз не мога да ги задържа тези пари. На тези
хора, с тяхна договорка, решихме да ги изплатим по-късно обезщетенията. Всички
получиха 80% от възнагражденията си за декември. Заработката за декември беше
68 000 лв. 35 000 лв. за ел.енергия и вода, 30 000 лв. за лекарства, съвсем грубо
говоря, консумативи. Не говоря за задълженията за „Медиал“, който е много
коректен собственика на фирмата и ни изчаква, но той каза, че ще ни даде на съд,
защото най-лесно става да ни дадат на съд и да изплатим всичко. Например, около
65 000 лв. – 70 000 лв. в много спешен порядък ни трябват. Аз не мога да разбера,
не, че има проблем, миналата седмица имахме разговор с министерството,
изпратиха ни много спешна справка по най-бързият начин да определим
възнагражденията на персонала съгласно КТ. Там стартовата заплата на
медицинската сестра е 950 лв. Не говорим, че има класове. Знаете какъв е
персоналът. Не говорим за лекарите. Говоря и за другият административен
персонал, който е шест човека. Когато им направих справката, фондът с
осигуровките беше точно толкова, много по-малко от приходите за цяла година.
Много по-малко с триста хиляди лева. Въпросът им беше: Какво правите вие?
Бяхме първата болница, която даде тази справка. Оказа се, че ние сме най-добре,
защото нашите медицински сестри, например са със заплата 560 лв. Прагът им е
много по-нагоре. Знаете каква е минималната заплата от тази година. Сметнете
седемдесет и пет човека по петдесет лева минимум, за да постигнат минималната
работна заплата, като основна заплата, говоря. Това са 4 000 лв. Допълнителни
възнаграждения 30-35%. Осигуровки 19-20%. 10 000 лв. ни трябват. 7 000 лв. ни
трябват за да увеличим минималната работна заплата на санитарите, която ще
достигне заплата на медицинските сестри. Мисля, че не е редно една медицинска
сестра и една санитарка да са при едни и същи условия. Всеки труд е важен, но
хората, които носят приходите са медицинските специалисти в болницата. Досега
винаги се е гласувало на сесии 150 000 лв. или 140 000 лв. субсидии. Аз не
разбирам, сега формата е друга. Ще кажат: Защо? Защото има проблеми в бюджета.
Знаете за финансирането. Това го говорихме и предния път. Миналата година ни
гласуваха 150 000 лв. Винаги е била в този порядък субсидията. Днес не ни трябват
150 000 лв., днес точно, но 90 000 лв. ни трябват. Така или иначе ние пак оставаме
със задължения към общината. Тази година, до сега идваха като субсидии и
субсидиите са приходи на търговското дружество и излизахме на печалба. Тази
година, имаме през 2018г. кредит от 150 000 лв. и 40 000 лв., излизаме на загуба.
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Загубата ни по предварителни данни е на 120 000 лв. Аз така разсъждавам, щом
150 000 лв. са ни дали общината и загубата ни е 120 000лв., съвсем грубо, тези пари
са ни напълно достатъчни. На нас приходите от касата не ни покриват заплатите.
Ако имате някакви въпроси?“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.“
Изказване на Диан Николов
„Аз ще бъда кратък. Смятам, че това, което последно се изнесе като
информация, мисля, че загубихме много време да говорим за неща, които не са
предмет толкова на настоящата докладна. Аз съм удовлетворен от отговорите т.е.
по единият въпрос разбирам, че на болничното заведение екстрено трябват 90 000
лв. Изясних си ситуацията с наемите. Това можеше да стане и за пет минути. Само
искам да вметна, че нито г-н Янев, нито г-н Филев дават парите на болницата. Те
съдействат, но решението за ползването на обществените средства е на ОбС.
Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Искам да отговоря на въпроса: Защо сесията е с дата 11 февруари и е
извънредна? Когато дойде писмото от д-р Неделчев, справката за задълженията на
„МБАЛ Царица Йоанна Провадия“, към нея има две покани за доброволно
изпълнение, аз ги приемам за покани за доброволно изпълнение, в които пише: В
тридесетдневен срок болницата трябва да си изплати задължението. Оттам нататък
ще започнат съдебното събиране на задължението, което аз като юрист и колегите
юристи на ОбС Провадия ще ме подкрепят, че винаги претендираме и лихвите и
адвокатски възнаграждения и всякакви възможни задължения по закон.
Затова предпочетох, веднага след като бе входирана справката в ОбС, да
свикам извънредна сесия, с което да избегнем, доколкото е възможно, заплащането
на тези лихви, юрисконсултски възнаграждения, адвокатски възнаграждения и
каквито и да е други съдебни такси, които се събират при едно съдебно изпълнение.
Затова аз съм човека, който свика извънредната сесия. Съгласувах го с кмета на
общината, който беше на същото мнение като мен. Затова сесията е извънредна и е
свикана на 11 февруари. Тридесетдневен срок. Справката е от 1 февруари.
Тридесетдневен срок е 1 март. Сесията беше на 28 февруари, това е другата сесия,
която е насрочена през февруари. Докато приемем решението и напишем
протокола, ние вече сме в забава. Покана от „Ситилаб“, „Фаркол“ - покана,
„Медиал 02“-покана и т.н. Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Справките, които чета, които са приложени към докладната. Аз виждам от
2016г. сме в забава. Кое налага сега всичко накуп да се плати, питам? Г-н Парушев
много добре каза, ако това беше влязло на редовна сесия, щеше да се обсъди по
комисиите и много въпроси щяха да отпаднат. След като от 2016г. вече сме 2019г.
и има неплатени задължения, защо точно сега и толкова спешно? Не може ли да се
направят преговори, да се направи разсрочване. Националната агенция по
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приходите като уведоми някой, че има задължения и човекът не може да си плати –
отива, споразумява се и човекът започва да плаща на части.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„И текат лихви.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Няма значение. Г-н Гичев, не така се води сесия. Не се обаждайте, когато се
изказва даден общински съветник и да му опонирате. Да, текат лихви. Текат. Ако не
знаете, лихвите са наказанието за това, че не сте си платили. Ако тези фирми, бяха
недоброжелателни, досега десет пъти щяха да заведат дела и да си вземат парите.
След като са чакали толкова време, не им пречи нищо, след като знаят положението
какво е - да се направи споразумение, да се плаща на части и така. Защо трябва да
се изсипва една голяма сума? Ето идват. Да идват избори. Проблемът е там, че аз не
се съобразявам какво говоря, защото нямам никакви задни мисли, докато вие
правите политика, д-р Неделчев, с това. Да, вие продължавате да я правите. Защо
ръководството на болницата не предприе тези стъпки? Защо не водихте разговори с
тези фирми? Някой да е казал, че сте го направили? Някой споменал ли е? ОбС за
какво е тук? Нали ние, ОбС, е собственикът на болницата? Уведомете ни за това,
какво правите? Защо? На предната сесия гледахме бюджета. Бяхте там. Кажете:
Имаме задължения. Водим преговори. Да, общинските съветници от БСП вече са
недоволни. Благодаря.“
Изказване на Христо Гичев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми граждани на община Провадия,
Уважаеми г-н Филев,
В мен остана впечатлението, че някой е прочел само моята докладна, относно
приемане на решение за предоставяне на парична вноска за болницата и не е прочел
приложенията към тази докладна. Ще си позволя да ги зачета. Ще зачета само
поканата от „Медиал 02“, в която пише: „С оглед нарасналата необходимост от
парични средства с оглед обезпечаване на дейността на представляваното от мен
дружество отново ви поканвам да заплатите дължимата от вас сума в
тридесетдневен срок от получаване на настоящата покана.“ Има и приложение.
Другото е от „Фаркол“: „Очакваме вашето активно отношение към проблема и
настоявам в едномесечен срок от получаване на настоящото писма изоставането
при разплащане на задълженията да бъде изцяло наваксано в противен случай освен
ограничаване на доставките ще бъдем принудени да пристъпим към събиране на
просрочените вземания по съдебен ред.“ Благодаря за вниманието.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
“Заповядайте, г-жо Налбантова.“
Бедрия Налбантова-гл.счетоводител на „МБАЛ Ц.Йоанна Провадия“ ЕООД
„Аз казах, преди малко, че спешните задължения са към „Фаркол“ АД за
лекарства, където са текущи с някакъв падеж от два, три месеца. Винаги са били
благоразположени и са ни давали лекарства. Предвид обстановката със всички
болници, които са в момента, абсолютно всички са активирани да си искат парите,
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защото знаят, какво се случва. Казах преди малко, задълженията за покриване на
лекарства за „Фаркол“ в целия размер и ел.енергията, плюс заплати и обезщетения.
Това казах, че е в спешен порядък. С „Медиал“ говорим. Ние погасяване
задължения. Аз съм убедена, че с тях ще се постигне споразумение. Ние няма да
платим цялата сума, но той говори за разсрочка от четири, пет вноски. Осемнадесет
хиляди на пет, на четири. Ще се опитаме да ги погасяваме. В спешен порядък ни
трябват за лекарства и за ел.енергия. Другото ни по-голямо задължение от порядъка
на 12 000 лв., мисля, че беше е за „Истлинк“ АД. Там също има стари задължения,
защото плащаме текущи. През цялата 2018г. ние получаваме – игли, спринцовки и
консумативи. Плащаме текущите и остават старите задължения. Там имаме
уговорка да ги разсрочим до края на годината.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
“д-р Дамян Неделчев, заповядайте.“
Изказване на Дамян Неделчев
„Искам думата за процедурно предложение да прекратим разискванията,
защото благодарение на г-жа Налбантова и д-р Неделчев получихме някаква
конкретна информация. Отговорихте ни защо сте преценили, че трябва да свикате
извънредна сесия. Оттам нататък с разискванията, които правим, започваме да
ставаме смешни, защото всички в тази зала знаем, че държавата ни мачка, а ние си
говорим за едни 150 000 лв., без които става ясно, че ще умре болницата.
Предлагам, ако сте съгласни с такава преценка, да прекратим обсъждането.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Има направено предложение от Дамян Неделчев за прекратяване на
дебатите, което подлагам на гласуване. Който е за прекратяване на дебатите, моля
да гласува.
Гласуване: „за“ – 16, „против“ – 0, „възд.се“ – 3 Приема се предложението.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-1
„възд.се”- 0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от
общо 19 с 18 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №45 – 779
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 9 във вр. с чл. 134,
ал. 1 от ТЗ, Общински съвет Провадия:
1.Предоставя на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ“ ЕООД, ЕИК 000090033, със седалище и адрес на
управление: гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. „Желез Йорданов“ № 1,
допълнителна парична вноска в размер на 150 000,00лв. поради временна
необходимост от парични средства, със срок на връщане 31.12.2019г. за която
парична вноска лихва не се дължи.
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2.Възлага изпълнението на решението на кмета на Община Провадия.
3.На основание чл.60, ал.1 от АПК решението подлежи на предварително
изпълнение.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обяснение на отрицателен вот. Заповядайте, г-н Илиев.“
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Не гласувах против болницата и против отпускането на субсидията. Гласувах
против ръководството. Докато това ръководство е там, аз ще гласувам винаги
против, защото смятам, че средствата се изразходват нецелесъобразно. Благодаря.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Поради изчерпване на дневния ред закривам извънредното заседание на
Общински съвет Провадия.“
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри извънредното
заседание на Общински съвет Провадия в 10.35 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №2151
решение №45-779
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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