
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от 28.05.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 429 

 

ЗА: Приемане на годишните финансови отчети за 2008 г. на  лечебните 

заведения, търговски дружества със 100 % общинско участие 

Приемане на информация за финансово-икономическите 

резултати на лечебните заведения – търговски дружества 

със 100 % общинско участие и препоръки за оптимизиране 

дейността на дружествата 

 

 На основание чл. 6, чл. 8, чл. 10, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 

дружества., приета на основание чл. 54а от ЗОС. 

 при които Общината упражнява правото си на собственост върху общинската 

част на капитала на търговските дружества 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

 Р Е Ш И : 
 

1.Приема годишните финансови отчети  за 2008 г. на лечебните заведения, 

търговски дружества със 100 % общинско участие, както следва: 

-Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар 

 -Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар 

 -Областен диспансер за психични заболявания със стационар 

 -Областен диспансер за кожно- венерически заболявания със стационар 

 -ДКЦ-I  Враца 

 -Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 

 -Медикотехническа лаборатория за зъбопротезиране 

             

 

2.Приема информацията за финансово-икономическите резултати на 

лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие и 

препоръки за оптимизиране дейността на дружествата   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       
                  /Й. Стоянова/  



ИНФОРМАЦИЯ 

за финансово икономическите  резултати на лечебните заведения – търговски дружества 

със 100  %общинско участие за 2008г. 

 

     На 08.05.2009г.и на 12.05.2009г. във връзка с приемане на годишните баланси и 

информация за  финансовите резултати на лечебните заведения, търговски дружества със 

100% общинско участие за 2008г. по предварително изготвен график се проведоха заседания 

на комисия  

назначена със  заповед № 567/07.05.2009г.. на Кмета на Община Враца      Членове на 

комисията: 

                                  Председател на комисията: д-р Сл.Георгиев-                                                                    

                                                         Зам.кмет „ЗСД” 

 

                         Членове: 1.Мариела Делчева – гл. експерт по бюджета 

                                         2.Петър Петров-гл.счетоводител 

                                         3.Тодор Павлов-гл.експерт 

                                                 „Икономика и общински фирми” 

                                         4.Мая Никовска-директор  Д”АПИО” 

                                         5.Емилия Николаева-ст.експерт УДЗ 

                                           

                      В работата на комисията участват: 

 

                                         д-р К.Шахов- общински съветник 

                                         Костадин Апостолов –общински съветник 

                                         Петко Пешлейски- общински съветник 

                                         Момчил Младенов- общински съветник 

 

 

I   Лечебни заведения за болнична помощ: 

  

1. Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар/МДОЗС/ 

Враца ЕООД 

Предметът на дейност на дружеството включва:Активно издирване, диагностициране, 

лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и 

преканцерози от областите Враца, Монтана и Видин, а  в областта на лъчетерапията и 

нуклеарната медицина – и от областите Плевен и Ловеч. 

В амбулаторните кабинети са извършени 33223 прегледа.На диспансерен учет към 

01.01.2008г. се водят 15219 пациента..Новорегистрирани за годината – 3142.Снети от 

диспансерен учет 1870. 

От 01.09.2008г до края на 2008г. .дружеството участва в  изпълнение на Общинската 

профилактична програма  с прегледи на млечна жлеза, простатна жлеза и гинекологични 

прегледи. 

През стационарните отделения са преминали 7428 пациенти. Използваемост на 

легловия фонд в дни -347, а в проценти -  95,0%.Среден престой на  1 болен 7,5 дни, 

оборот на 1 легло 46,4. 

Оперативна активност – 95,0%  .Проведени леглодни  55458. Сравнено с 2007г., налице 

е значително повишаване натовареността на диспансера, намаляване  на средния престой 

на 1 болен и увеличаване на оборота на едно легло. 

Стойност на 1 преминал през стационара болен -/общи разходи/-1142,35 лв. 

Стойност на един храноден – 1,58 лв. 

Стойност на един лекарство ден – 65,95 лв. 

Стойност на 1 леглоден – 153 лв. 



Сравнени с показателите за Онкологичните диспансери в България за 2007г. –налице са 

стойности около средните за страната. 

 

Приходите от обичайната дейност на дружеството за 2008г. са в размер на 8521  х.лв. в т.ч.: 

 - Приходи от здравни услуги -3 889 х.лв. 

 - приходи от финансиране     - 4 579х.лв. 

  -други приходи                      - 53 х.лв. 

  

В сравнение с 2007г. приходите са нараснали в абсолютна сума с 1709 х. лв., което се равнява 

на 25,09 %. 

Разходите за дейността на дружеството включват основно разходи по икономически елементи 

в размер на 8 481 х. лв., от които: 

 

Разходи за материали – 3867х.лв. 

Разходи за външни услуги – 1007х.лв. 

Разходи за амортизации – 628 х. лв. 

Разходи за възнаграждения – 2461 х.лв. 

Разходи за осигуровки – 413 х. лв. 

Балансова стойност на  продадени активи – 21 х.лв. 

Разходи за алтернативни  данъци и МДТ -11 х.лв. 

Други разходи – 73 х. лв. 

Дружеството отчита 4 х. лв. разходи за банково обслужване. 

Счетоводната печалба на дружеството за 2008г. е в размер на 36 х. лв. 

В резултат на начисления корпоративен данък в размер на 8 х. лв. балансовата печалба  остава 

28 х.лв. 

 

Препоръките, направени към дейността на дружеството   за 2007г. от комисията за приемане 

на годишните баланси на лечебните заведения   са изпълнени. 

 

Препоръки от комисията към диспансера , касаещи дейността през 2008г: 

 

   І. Назначаването на регистриран одитор да стане по решение на Общинския съвет в 

качеството му на орган, упражняващ правата на Едноличния собственик. 

 

   ІI.Участие в проекти подпомагащи финансирането на здравното заведение. 

 

 

2. Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със 

стационар/ОДПФЗС/-Враца ЕООД 

 

Предметът на дейност е активно издирване, диагностициране, лечение и периодично 

наблюдение  на болните от туберкулоза и хроничните неспецифични белодробни болести. 

 

 

IV. Натурални, икономически и медицински 

показатели 

 

1. Численост на персонала 90.50 

- висш медицински персонал 18.50 

- полувисш медицински персонал 41 

- друг персонал 31 

2. Брой легла 105 

3. Брой преминали болни 2 380 



 

 

 

 

 

 

Икономически показатели  2008 г. 

1. Ср. разход за храноден 3.66 

2. Ср. разход за 1 лекарство ден 16.79 

3. Ср. разход за 1 преминал болен - издръжка 558 

4. Ср. разход на 1 легло - издръжка 13 147 

5. Ср. разход на 1 леглоден 48 

 

Общо приходи за 2008г. – 2 603 х. лв. 

 

Разходи за дейността: 

 -разходи за заплати и осигуровки – 1 191 514лв. 

 -за храна                                          - 151080 лв. 

 -за медикаменти                             -462 663лв. 

 -за материали, горива и енергия – 167 064 лв. 

 - външни услуги                           - 248270 лв. 

 -други разходи                             - 55 889 лв. 

 - разходи за амортизации           - 242 894 лв. 

                                           Всичко:        2 519 374 лв. 

  

Препоръките, направени към дейността на дружеството   за 2007г. от комисията за приемане 

на годишните баланси на лечебните заведения   са изпълнени. 

 

 

Препоръки от комисията към диспансера : 

  

     І.Пристройката към поликлиниката да се декларира в Дирекция” Местни данъци и такси”. 

     II   Назначаването на регистриран одитор да стане по решение на Общинския съвет в 

качеството му на орган, упражняващ правата на Едноличния собственик. 

 

    ІІІ.  Участие в проекти подпомагащи финансирането на здравното заведение. 

 

 

3.  Областен диспансер за психични заболявания със стационар  -/ ОДПЗС/ Враца  

ЕООД 

Предметът на дейност е активно издирване, диагностициране, лечение, периодично 

наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания. 

Приходите от обичайната дейност на  дружеството към 31.12.2008г.. са в размер на 1091х.лв. в 

това число: 

 -приходи от здравни услуги – 94 х. лв. 

 -приходи от финансиране   - 778 х.лв. 

  - други приходи  - 219 х.лв. 

4. Брой леглодни 27 553 

5. Използваемост на болничните легла в дни 272.80 

6. Оборот на едно болнично легло 23.6 

7. Среден престой на 1 преминал болен 11.6 

8. Стойност на 1 преминал болен – текущи разходи 1 059 

9. Стойност на 1 преминал болен – издръжка 558 

10.Стойност на 1 храноден /лв./ 3.66 

11. Стойност на 1 лекарстводен /лв./ 16.79 

12. Оперативна активност в % - 

13. Вътрешно-болнични инфекции 15 

14. Леталитет  1.76 



Приходите на дружеството сравнени със същия период на 2007г.  са нараснали с абсолютна 

сума с 260 х.лв. 

Разходите за дейността на дружеството включват основно разходи по икономически елементи 

в размер на 1067 х.лв., от които: 

- разходи за материали -344 х.лв. 

- разходи за външни услуги -208  х.лв. 

- разходи за амортизации -22 х.лв. 

- разходи за възнаграждения – 407 х.лв. 

- разходи за осигуровки  -81 х.лв. 

- други разходи – 5 х. лв. 

Счетоводната печалба за отчетния период е в размер на 24 х. лв. 

Към 31.12.2008г. дружеството отчита краткосрочни задължения в размер на 179 х. лв., която 

сума включва: 

 -задължения към доставчици -129 х.лв. 

 -други задължения      -34 х. лв. 

 - задължения към осигурителни предприятия – 11 х. лв. 

 - данъчни задължения – 5 х. лв. 

Диспансера няма други източници на финансиране, т.е. договори с РЗОК. 

  

 

НАТУРАЛНИ МЕДИЦИНСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА  ОДПФЗС 

 

№ наименование мярка 31.12.2007г. 31.12.2008г. 

1 Брой преминали болни брой 1209 1314 

2 Брой леглодни брой 36006 38784 

3 Среден престой на един 

болен 

дни 30 29 

4 Използваемост на 

болничните легла 

% 83,34 89,78 

5 Стойност на един 

преминал болен 

лева 685,00 812,17 

6 Стойност на един 

лекарстводен 

лева 2,30 3,30 

7 Стойност на един храно 

ден 

лева 2,34 3,04 

 

От началото на 2008 г.към Диспансера е разкрита Метадонподдържаща  програма с 50 

места.Тази програма е част от изпълнението на Националната програма за борба с 

наркотиците. 

Субституиращото лечение и психорехабилитационните дейности , заложени в Програмата са 

безплатни за участниците в нея.Доставката на медекамента метадон се осигурява от 

Министерството на здравеопазването.Програмата се води от ръководител , притежаващ 

лиценз от Национален център по наркотични вещества.  

. 

 

Препоръките, направени към дейността на дружеството   за 2007г. от комисията за приемане 

на годишните баланси на лечебните заведения   са изпълнени. 

 

 

Препоръки от комисията към диспансера : 

1. Назначаването на регистриран одитор да стане по решение на Общинския съвет в 

качеството му на орган, упражняващ правата на Едноличния собственик. 



 

2. Участие в проекти подпомагащи финансирането на здравното заведение. 

 

 

4.Областен диспансер за кожно- венерически заболявания със стационар 

/ОДКВЗС/Враца ЕООД 

 

Предмет на дейност –активно издирване, диагностициране ,лечение, периодично 

наблюдение и рехабилитация на болни с кожни и венерически заболявания. 

През 2008г. приходите на ОКВЗС –ЕООД  са  684 843 лв. 

В т.ч. : 

 -приходи от финансиране от Общината – 449 972.лв. 

 - приходи от РЗОК – 202 785  лв. 

- други                         36 лв.  

- приходи от продажби  на услуги -32 050 лв. 

 

   

Разходите за отчетния период са 615 х.лв.  

 

НАТУРАЛНИ МЕДИЦИНСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  НА ОДКВЗС 

 

Брой преминали болни общо -694 

Преминали болни по клинични пътеки – 579 

Брой леглодни – 6094 

Стойност на един преминал болен – 886,21лв. 

Стойност на един храноден – 2,04 лв 

Стойност на един лекарстводен – 7,19 лв. 

Среден престой на един преминал болен -8.80 дни 

Използваемост на болничните легла в дни – 243,76 

Използваемост на болничните легла в %- 71,69 

Оборот на едно болнично легло – 27,80 

 

 

Препоръките, направени към дейността на дружеството   за 2007г. от комисията за приемане 

на годишните баланси на лечебните заведения   са изпълнени. 

 

 

Препоръки от комисията: 

    

     І.Да се изясни въпроса за собствеността на земята , върху която е построена сградата на  

диспансера. 

   ІІ.Участие в проекти подпомагащи финансирането на здравното заведение. 

 

 

II  Лечебни заведения за доболнична помощ: 

 

1.ДКЦ-I  -Враца ЕООД 

Предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска 

помощ. 

Източниците на финансиране на дружеството са: 

- от РЗОК – 747 319 лв. 

- от платени  медицински услуги – 152 224 лв. 

- от наеми – 31 704 лв. 



- от Общинска профилактична  програма -14 770 лв. 

- финансиране от Община Враца – 25 000лв 

 

Разходите  за отчетния период , по икономически елементи  са  както следва: 

 -за материали -144 423.лв. 

  - за външни услуги -65 706 .лв. 

 -за амортизации – 9018.лв. 

 - заплати   - 644 442 .лв. 

 -осигуровки – 124 814.лв. 

 - други разходи – 1189 лв. 

 -разходи за лихви – 14 933 лв. 

 - разходи за реклама -1142 лв 

За отчетният период крайния резултат от дейността на дружеството е : 

- 1159 лв. реализирана загуба. 

 

 

   Отчетът беше представен от Д-р Крумов , който подчерта, че дейността на дружеството през 

изтеклата година е съобразена с препоръките от одитния  доклад на комисията за вътрешен 

одит    назначена със  заповед Кмета на Община Враца. 

Стартирала е и процедурата по акредитация на лечебното заведение. 

  Дружеството  се самофинансира от договори със Здравната каса, платени медицински услуги 

и отдаване на помещения под наем. 

Основните  проблеми  на дружеството ,имащи отношение към реализиране на мисията 

Управителят представи в няколко групи: 

- натрупаните стари задължения към доставчици на материали, консумативи и услуги 

за периода 2004-2007г. – приблизително 250х. лв. 

- необходимост от закупуване на нова медицинска апаратура   

- остарялата материална база/сграден фонд и комуникации/ 

Вижданията на д-р Крумов за бъдещата работа на ДКЦ-1 са: 

   -разширяване на дейността с платени медицински услуги, договори за профилактична 

дейност, високоспециализирани изследвания, привличане на специалисти от други сфери, 

апаратурно обновяване. 

 

Препоръките, направени към дейността на дружеството   за 2007г. от комисията за приемане 

на годишните баланси на лечебните заведения   са изпълнени. 

 

Препоръки от комисията: 

 

    І.   В кратък срок да бъде представена програма , относно вижданията на ръководството на 

дружеството  за използване на помещенията   в бл. 34 в ж.к. „Дъбника” и да започне 

изпълнението  на дейности по тази програма. 

    II .Участие в проекти подпомагащи финансирането на здравното заведение. 

 

 

2. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина/МЦРСМ/–Враца 

ЕООД 

Предмет на дейност –осъществяване на специализирана извънболнична помощ. 

Д-р Младенов – управител на центъра представи дейността на дружеството през 2008г. 

Медицинският център е част от националната структура по спортна медицина.В страната  

функционират 10 такива заведения, изградени на регионален принцип. 

За Северна България това са:Враца, Плевен, Велико Търново,, Русе, Шумен и Варна. 



Тенденцията е със Заповед на Министерството на здравеопазването – МЦРСМ   Враца да бъде 

определен за регионално спортно медицинско заведение за областите Враца, Видин  и 

Монтана. 

 

№   ПРИХОДИ 2008 2007 

1 Приходи по договор с Община Враца 

за гръбначни изкривявания 

- 16047.18 лв. 

2. Приходи от платени медицински 

услуги 

11603.00лв. 9210.00 лв. 

3. Приходи по  договор с РЗОК - Враца 14504.00лв. 11138.40 лв. 

4. Приходи от РСЗ - 1152.48лв. 

5. Други приходи по договори 1098.00лв. 730.00лв. 

            Всичко приходи: 27205.00лв. 38278.06лв. 

 

 

№ РАЗХОДИ 2008г.   лв. 

1. Разходи за материали 264.75 

2. Разходи за електроенергия 1143.28 

3. Разходи за вода 41.00 

4. Разходи за медикаменти 669.63 

5. Други разходи 325.93 

6. Разходи за възнаграждения по граждански 

договори 

10381.15 

7. Други разходи за външни услуги 722.60 

8. Разходи за амортизация - 

9. Разходи за заплати на управител 8200 

10. Разходи за заплати на персонал 11817.33 

11 Разходи за осигуровки 3720.43 

12. Разходи за осигуровки - ЗОВ  967.95 

13. Разходи за осигуровки -ДЗПО 158.12 

14 Разходи за осигуровки - ТЗПБ 80.06 

15. Разходи за осигуровки -ГВРС 59.13 

16. Разходи за командировки 28.00 

17  Други финансови разходи 237.93 

                                                   ОБЩО: 38817.29ЛВ. 

 

Препоръките, направени към дейността на дружеството   за 2007г. от комисията за приемане 

на годишните баланси на лечебните заведения   са изпълнени. 

 

Препоръки на комисията: 

  1. Дейността на Центъра да бъде регламентирана със сключване на договори, с оглед 

оптимизиране на финансирането. 

  2 Да се потърси възможност, чрез подходящо финансиране за увеличаване на активите на 

дружеството. 

  3  Популяризиране на дейността на дружеството сред гражданите на Северозападна България 

по подходящ начин 

  4  Участия по оперативни програми. 

  5 .  Да се актуализира бизнес плана на дружеството, който да е реално приложим. 

3.Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране”/МТЛЗ/; 

 

Предмет на дейност – изработка на зъбни протези и апарати за ортодонтско лечение. 

 



№ 

По 

ред 

Показател Отчет 

2008 

1 Приходи от дейност    53 х.лв. 

2 Разходи за дейност    46 х.лв. 

3 Финансов резултат преди 

облагане 

    6 х.лв. 

4 Краткосрочни вземания      - 

5 Краткосрочни задължения    - 

 

  Отчета представи  г-н Д.Тончев-управител на дружеството. 

Обсъден беше въпроса за  базата на зъботехническата лаборатория – голяма с много разходи 

за поддръжка и консумативи. Провеждат се разговори с управителя на ДКЦ-1,относно търсене 

на възможности за   ситуирането на лабораторията  в сградата на  ДКЦ-1 

  Оборудването на лабораторията  е старо и амортизирано. 

   

 

Препоръки на комисията 

 

  І.Управителят да продължи разговорите с ръководството на ДКЦ-1 , относно изясняване на 

възможностите за настаняване на лабораторията в ДКЦ-1. 

 

 

 

                       

                                                                            

 

 

 

 


