
До Председателя 
на Общински съвет –  
гр. Шумен  
 
 

 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Лили Петрова – общински съветник 
 
 

Относно: Провеждане на акция по кръводаряване в Община Шумен 
 
 
Уважаеми Професор Беджев, 
 
 

Съгласно Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането /ДВ 
бр. 102 от 21.11.2003г./: „Органите на централната и местната власт, 
юридическите и физическите лица са задължени да съдействат за 
осъществяване на кръводаряването и при взимането на кръв.” 

На базата на този закон се провеждат срещи с общинските 
ръководства на десетте общини в областта и се търси тяхното съдействие 
за организиране и провеждане на акции по кръводаряване в техните 
селища. Съгласно Кодекса на труда, на всеки кръводарител се полага 
стимул, състоящ се от подкрепителна закуска. Поради този факт  молбата 
на Отделението по Трансфузионна хематология при МБАЛ Шумен АД е, 
да бъдат отпуснати средства от общинския бюджет.   

От няколко години в област Шумен, както и в цялата страна се 
наблюдава отлив на кръводарители и често не достига кръв за спешни 
случаи и планови операции. В тази ситуация особено потърпевши са 
болните от хронични и онкологични заболявания, при които естеството на 
болестта предвижда периодични кръвопреливания. През последните 
години броят на кръводарителите в Община Шумен е спаднал в следния 
ред: 2005 г. – 130 кръводарители; 2006 г. – 176 кръводарители; 2007 г. – 



110 кръводарители; 2008 г. – 113 кръводарители; 2009 г. – 50 
кръводарители; 2011 г. – 75 кръводарители, 2013 г. – 30 кръводарители, с 
ръст през 2014 г. – 139 кръводарители, благодарение на съдействието на 
Община Шумен. 

Имайки предвид острият недостиг на кръв и кръвни продукти за 
болниците в Шумен и областта, отделението разчита особено много на 
кръводарителските акции, като организира вземане на кръв по месторабота 
на кръводарителите, за тяхното максимално улеснение. 
 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да 
вземе следното 
 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Възлага на Кмета на Общината да съдейства за организиране на 
кръводарителната кампания на територията на Община Шумен. 

2. Дава съгласие да бъде отпусната сума до 3 000 лв., от бюджета на 
Община Шумен, която да бъде разпределена за всеки кръводарител, 
който участва в предстоящата кампания по кръводаряване за 
подкрепителна закуска под формата на ваучер на стойност 30,00 
лева.  

 

 

 

 

С уважение:  
 

Лили Петрова: 
 

 


