
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 
от Наталия Стефанова –общински съветник от ПП „НФСБ” 
 
Относно: Създаване на временна комисия за проверка на 
причините довели до финансовото състояние на МБАЛ – Шумен. 
 
Уважаеми господин Председател, 
Уважаеми дами и господа Общински съветници,  
 
 От предоставения финансов отчет на МБАЛ – Шумен към 31.12.2016 
год. ясно се вижда, че лечебното заведение е със сериозни загуби  от близо 
1,5 млн. лева. Предвид предстоящото преструктуриране на част от 
отделенията поради изключително тежкото финансово състояние, което не 
само ще увеличи негативното въздействие върху медицинския персонал, 
но ще влоши и качеството на предлаганите здравни услуги. Поради това 
спешно е необходимо да бъде извършена цялостна външна експертна 
оценка, която обективно да се произнесе по отношение на адекватността и 
целесъобразността на действията, предприети от управителя на „МБАЛ 
Шумен“ АД д-р Атанас Атанасов и ръководения от него управленски екип. 

Гражданите на Шуменска област трябва да научат истината за това 
как и защо „МБАЛ -  Шумен“ АД, която само през първата половина на 
2015 г. е на печалба повече от 40 хил. лева, то само година и половина по-
късно е със загуби от близо 1,5 млн. лева. Пред нас стои огромен проблем, 
който очаква нашето задълбочено внимание. Това, че държавата притежава 
близо 63 % „МБАЛ –Шумен“ АД не може да бъде аргумент за това, ние 
шуменските общински съветници и община Шумен, които са  
съсобственици в многопрофилната болница с близо 19 % дял, да не можем 
да получим смислен отговор за причините довели до такива огромни 
загуби. Всички ние имаме огромната отговорност и сме тук, за да 
защитаваме обществения интерес. Какво ще отговорим на нашите 
съграждани, когато утре поради все по-лошото заплащане на лекари и 
медицински сестри, както и затрудненията в кадровото обезпечаване на 
елементарни текущи дейности в МБАЛ, доведат до там, че се стигне до 
фатални случаи поради липсата например на сестри за нощните дежурства. 

Мислите ли, че шуменци изобщо ще ни слушат, когато тръгнем да се 
оправдаваме, че държавата е собственик на „МБАЛ –Шумен“, и поради 
това ние не сме направили нищо, за да запазим здравеопазването в 
областта?  



Именно в тази връзка е наложително да се създаде временна комисия 
в която участие да вземат външни експерти, за да бъде обективно 
анализирана предоставената информация в отчета на МБАЛ-Шумен АД, 
както и целесъобразността на решенията и действията на управляващия 
„МБАЛ – Шумен“ АД екип начело с д-р Атанас Атанасов.  

 
  Моля, Общинския съвет да вземе следното  

     Решение: 
1. Създава се временна комисия за анализ на финансовото състояние на 

МБАЛ – Шумен. 
2. Комисията се учредява за срок от 6 месеца.  
3. Петнадесет работни дни преди да изтече този срок Комисията 

изготвя и представя отчет за своята дейност. Отчетът е под формата 
на доклад, в който са отразени наблюденията и препоръките (ако има 
такива) на комисията по отношение на финансовото управление на 
„МБАЛ-Шумен“ АД за периода 01.11 2015 г. – до месеца 
предшестващ разпускането на Комисията. 

4. Комисията се състои от 7 члена:  3 -ма външни финансови експерти 
или такива по здравен мениджмънт, от които се излъчва Председател 
на комисията, 2 -ма представители на Общината и 2-ма Общински 
съветника. 

 
5. Комисията се състои от следния състав: 

 
1.Председател…………………………….. 
2.Зам.председател……………………....... 

     3.Член……………………………………… 
     4.Член……………………………………… 
     5.Член……………………………………… 
     6.Член……………………………………… 
     7.Член……………………………………… 
 
 
 
12.05.2017 г.      Подпис: 


