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ДОКЛАД
за изпълнението на бизнес програма на “ДКЦ ІІІ – Варна”
ЕООД гр. Варна за 2019 г.
В изпълнение на бизнес програмата и инвестиционния план през
2019 г. са придобити дълготрайни материални активи на стойност 63
353 лв.
Закупени са: Автоматичен глюкоанализатор, Портативна
ехографска система, Апарат за ултразвукова терапия, Дигитализираща
система в рентгена, Безконтактен тонометър, Лабораторен
дейонизатор, 4 бр. климатици, един комплект офис мебели и една
компютърна система за специализирани кабинети.
За обзавеждане и ремонти по сградния фонд в рамките на
текущата поддръжка и поддръжка и ремонти на съществуващата
медицинска апаратура са вложени 22 040 лв. както следва:
1. Ремонти на сградата и обзавеждане 11 570 лв.
- Закупени са 10 бр. пожарни шлангове, 4 бр. касови апарати, 3
бр. компютърни конфигурации и 10 бр. принтери, кварцова лампа за
физиотерапия и др.
- Разкрит е втори пулмологичен кабинет – подменена дограма,
подова настилка и осветление, боядисване и офис оборудване
- Подмяна подова настилка в ортопедичен кабинет, частична
подмяна осветление във Физиотерапия, Клинична лаборатория и
коридори.
- Отпушване ВиК канализации в сутерените, мазите и ДСП.
- Основно почистване и извозване храсти и дървета от заден
двор.
2. Ремонт и поддръжката на мед.апаратура, компютърни
системи, МПС и друг инвентар 10 470 лв.
3. Плануваният ремонт на сектор „Физикална терапия и
рехабилитация“ не е осъществен поради неизвършен задължително
предшестващ ремонт на покрив на тяло „Г“ ,за което сме
кандидатствали за финансиране от Общински бюджет. Изчаква се
включване на лечебното заведение в проект за цялостно саниране на
сграда по Европейски програми и проекти. Ремонтът остава за
реализация през 2020 г.
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ВСИЧКО
ВЛОЖЕНИ
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
РЕМОНТИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА ДА – 85 393 лв.

ЗА

Д-Р ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
Управител на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД
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