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ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от

Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

д-р Антон Койчев, д.м. - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и
социална политика към СОС

и
д-р Веселин Милев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и
социална политика към СОС

Относно: даване на съгласие Столична община да участва като Партньор на
Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно
предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по
приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна

програма „ Региони в растеж“ 2014 -2020 (ОПРР)

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Министерството на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по

процедура BG16RFOPOO 1-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в
рамките на приоритетна ос 9 "Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР

2014-2020.
Процедурата цели осигуряване на възможност за подпомагане въвеждането на

специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в

отговор на разпространението на COVID-19. по линия на инструмента REACT-EU. чрез
изменение на ОПРР 2014-2020 и включване на нова Приоритетна ос 9 „Подкрепа за

здравната система за справяне с кризи". Приоритетът е програмиран в отговор на
разпространението на COVID-19, което постави здравната система на Република България в
условия на сериозно изпитание. Допустимите дейности по процедурата са насочени към
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - / (един) за класиране в УАСО и I (един) за получателя, ведно с
приложенията.

осигуряване на подкрепа за болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и
ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с

COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за
структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19. повишаване
капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и

внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с
коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.
Обшият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата BG16RFOP001-

9.001 ..Мерки за справяне с пандемията" е 129 271 258.60 лева (66 095 345.00 евро), като

допустими партньори са общини и/или общински лечебни заведения.
Във връзка с подготовката на проектно предложение от страна на Министерството на

здравеопазването и изпълнение на изискванията за допустимост, посочени в Насоките за

кандидатстване от страна на Управляващия орган на ОПРР. бяха разработени критерии за

включване на лечебни заведения за болнична помощ, които бяха публикувани на интернет
страницата на Министерство на здравеопазването. Въз основа на тези критерии са

определени 133 лечебни заведения с държавно и общинско участие в капитала, които са
разпределени в три групи.

Като лечебни заведения, част от група 3, подгрупа 3.1 са определени следните
общински лечебни заведения за болнична помощ със 100 /сто/ процента участие в капитала

на Столична община:

1. Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София ,,Св.
Йоан Кръстител“ ЕАД:

2. Втора многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД;

3. Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД;
4. Многопрофилна болница за активно лечение - ..Княгиня Климентина“ - София
ЕАД;

5. Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение
„Св. София’’ ЕАД;

6. „Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение
„Шейново” ЕАД.

В Столична община са постъпили 6 /шест/ броя писма от Министерство на
здравеопазването с per. № СОА21-ДИ04-3498/29.09.2021 г„ СОА21-ДИ04-3499/29.09.2021
г„

СОА21-ДИ04-3500/29.09.2021

г„

СОА21-ДИ04-3451/29.09.2021

г„

СОА21-ДИ04-

3502/29.09.2021 г. и СОА21-ДИ04-3602/05.10.2021 г.. с които заместник-министъра на
здравеопазването отправя покана за включването на Столична община, като Партньор в

подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - 1 (един) за класиране в УАСО и / (един) за получателя, ведно с
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„Мерки за справяне с пандемията" по приоритетна ос 9 ..Подкрепа за здравната система за

справяне с кризи"’ на Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014 -2020.
В цитираните писма са конкретно определени допустимите по проекта дейности, а
именно:

1.

Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение -

София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД - „Ремонт на помещения в Covid зона и подмяна на 2
бр. асансьори в „I МБАЛ - Св. Йоан Кръстител София“ ЕАД“, на стойност 197 164,80 лв. с

ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на изолирани структури за
лечение на пациенти с COVID-19

2.

Втора многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД -

„Ремонт на помещения в Covid зона във „II МБАЛ - София“ ЕАД“, на стойност 194 573,56

лв. с ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на изолирани структури
за лечение на пациенти с COVID-19.

3.

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД -

Ремонт на помещения в Covid зона, изграждане на рампа, подмяна на асансьор и

разширение на кислородна станция в ..IV МБАЛ - София“ ЕАД“, на стойност 197 189,56 лв.

е ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на изолирани структури за
лечение на пациенти с COVID-19.

4.

Многопрофилна болница за активно лечение - „Княгиня Климентина“ -

София ЕАД - подмяна на два съществуващи асансьора и осигуряване на дизелов генератор
с максимална мощност 450 kVA и АВР табло за автоматичното му стартиране 800 А на
стойност 196 596 лв. е ДДС.

5.

Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно

лечение „Св. София” ЕАД - ..Ремонт на помещения в Covid зона, подмяна на съществуващ
и изграждане на нов асансьор, обслужващи Covid зоната в 1 САГБАЛ „Св. София" ЕАД, гр.

София“, на стойност 197 124 лв. с ДДС за извършване на дейности, насочени към
обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19.

6.

„Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно

лечение „Шейново” ЕАД - „Обособяване на Covid сектор, изграждане на нова кислородна
станция и реконструкция на съществуваш асансьор във II САГБАЛ ..Шейново“ ЕАД. гр.

София“, на стойност 197 180 лв. с ДДС за извършване на дейности, насочени към
обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COV1D-19.

Допълнително сме уведомени, че разходите, които ще подлежат на верификация и
възстановяване не може да надвишават общата стойност за всеки отделен обект, както и че

всички дейности, следва да бъдат изпълнени и отчетени преди 31.12.2023 г. Допустими за
финансиране са дейностите по изпълнение на строително-монтажни дейности (СМР). както
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - / (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за получателя, ведно с
приложенията.
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и проектиране, изпълнение на строителен надзор и авторски надзор по време на СМР за
обектите, за които това е необходимо.

Министерство на здравеопазването ни предоставя и типов проект на Споразумение

за партньорство, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с
подготовката и изпълнението на проектно предложение.

В Споразумението за партньорство е регламентирано, че Столична община има
право да получи всички разплатени към изпълнителите на обществени поръчки суми, след

като същите са възстановени от УО на Бенефициента и надлежно доказани като дължими,
до размера на верифицирания разход.

С цел реализирането на проекта е необходимо да бъде осигурено заемообразно

финансиране от страна на Столична община за реализация на проекта и заплащане на
дейностите в общ размер на I 179 827.92 лева с ДДС. като предлагам средствата да бъдат
осигурени от бюджета на дирекция ..Здравеопазване" за 2022 година.

Предложението за включване на лечебните заведения в процедурата за директно

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е разгледано и единодушно подкрепено от

Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към СОС на 26.05.2021г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 и т. 23. ал. 2 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 4 и чл. 69. ал. 1 от

Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, предлагаме
Столичния общински съвет да приеме решение, съгласно приложения към доклада проект.

Приложения: 1. Проект на решение;

2. Писма с per. № СОА21-ДИ04-3498/29.09.2021 г„ СОА21-ДИ043499/29.09.2021

г„ СОА21-ДИ04-3500/29.09.2021

г.. СОА21-ДИ04-3451/29.09.2021

г„

СОА21-ДИ04-3502/29.09.2021 г. и СОА21-ДИ04-3602/05. 10.2021 г. от министерство на
здравеопазването, ведно с приложения.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
2021 година

от

ЗА: даване на съгласие Столична община да участва като Партньор на
Министеврство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно
предложение по процедура BG16RFOPOO 1-9.001 „Мерки за справяне с пандемията" по

приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на Оперативна
програма „Региони в растеж" 2014-2020.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:
1.

Дава

съгласие

Столична

община да участва

като

Партньор

на

Министерство па здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно
предложение по процедура BG16RFOPOO 1-9.001 „Мерки за справяне с пандемията" по
приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна

програма „Региони в растеж" 2014-2020.

2.

Дава съгласие в проекта да бъдат включени, следните общински лечебни

заведения за болнична помощ със 100 /сто/ процента участие в капитална на Столична
община:

2.1.

Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение -

София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД;

2.2.

Втора многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД;

2.3.

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД:

2.4.

Многопрофилна болница за активно лечение - ..Княгиня Климентина" -

София ЕАД:

2.5.

Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно

лечение ..Св. София” ЕАД;

2.6.

..Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно

лечение ..Шейново” ЕАД.

3.

Дава съгласие Столична община да предостави заемообразно средства, в

размер на 1 179 827,92 (един милион сто седемдесет и девет хиляди осемстотин
двадесет и седем лева и един и 92 стотинки) с ДДС от бюджета на Столична община,

дирекция ..Здравеопазване”, необходими за разплащане на разходи по проект
BG16RFOPOO 1-9.001

„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9

„Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на Оперативна програма

„Региони в растеж“ 2014 -2020 разпределени, както следва:

3.1.

Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение -

София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД - 197 164.80 лв. с ДДС

3.2.

Втора многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД - 194

573,56 лв. с ДДС:

3.3.

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД -

197 189.56 лв.с ДДС:

3.4.

Многопрофилна болница за активно лечение - „Княгиня Климентина" -

София ЕАД - 196 596 лв. с ДДС:

3.5.

Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно

лечение „Св. София” ЕАД - 197 124 лв. с ДДС;

3.6.

..Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно

лечение „Шейново" ЕАД - 197 180 лв. с ДДС.

4.

Дава съгласие кмета на Столична община да подпише Споразумения за

партньорство, които уреждат правата и задълженията на страните, по образец,
предоставен от министерство на здравеопазването по отношение на описаните в т. 2.1 .-

2.6. лечебни заведения. (Приложение № 1)
Настоящото решение е прието на___ заседание на Столичния общински съвет,

проведено на

2021

г„ Протокол № от

2021

подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

/Георги Георгиев/

г.
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