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                                        ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

   ОТ ГРУПАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И     

СВОБОДИ  ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ШУМЕН 

 

 Относно: Процедура за възстановяване на бившата „СБАЛПФЗ“ ООД 

 

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

През 2009г. беше открито едно от най-модерните лечебни заведения за 

пневнофтизиатрични заболявания в страната, а именно ОДПФЗ, а след това беше 

преобразувано в СБАЛПФЗ ООД. 

 Същото лечебно заведение беше със статут база за специализация на студенти и за 

лекари от Разград, Търговище и Добрич.  Но за съжаление с новата методика за 

финансиране на лечебните заведения белодробните болници останаха без финансиране, 

след което дружеството беше принудено да бъде обявено в несъстоятелност и беше 

ликвидирано през 2012- 2013г. 

   Сградата на бившето лечебно заведение е общинска собственост, за което община 

Шумен предостави да бъде ползвана от филиала за медицински сестри и акушерки към 

Медицински университет „ Д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна. 

Сега, след тази ситуация, свързана с Ковид- 19 всички ние виждаме огромната 

потребност на едно такова лечебно заведение. Община Шумен през годините е 

инвестирала огромни средства, които не трябва да бъдат оставени, тъй като освен 

сградния фонд, към нея има апаратура и др. за нуждите на едно такова функциониращо 

лечебно заведение.  

   След пандемията всеки знае, какви са последствията от Ковид 19 върху човешкия 

организъм( особено белите дробове) и каква ще е нуждата от възстановяването му. 

Това лечебно заведение би могло и да бъде ползвано като база за долекуване и 

рехабилитация на пациенти преболедували Ковид-19, която база би могла да е не само 

за областта, но и за целия североизточен регион. 



    В тази връзка на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА предлагаме след обсъждане, 

Общински съвет – Шумен да вземе следното решение: 

1. Възлага на Кмета на община Шумен, да започне процедура за създаването/ 

възстановяването на бившата СБАЛПФЗ, което да е със 100% общинско участие, 

т.е. СБАЛПФЗ ЕООД или след обсъждане да създаде АД, в което участие да 

вземат всички общини от област  Шумен, като финансирането може да бъде от 

държавата, съгласно ЗЛЗ и методиката за финансиране на лечебните заведения, 

като осигури  кадрово и финансово обезпечение. 

2. Възлага на общинска администрация да води преговори, относно 

възстановяването на ЛЗ с държавните органи. 

3.  В срок до месец юли 2021г.,  Кмета на община Шумен да депозира докладна 

записка до общинския съвет с проект за решение за създаване/ възстановяване на 

лечебното заведение /СБАЛПФЗ/. 
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