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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. e-mail: info@sofiacouncil.bg.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДОКЛАД
От: Стефан Марков - общински съветник и Председател на СУСОПФ
Дончо Барбалов - зам.-кмет на CO и управител на СОПФ

Финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за основен ремонт на покрив на сградата и на
площадкова канализация на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД.
Относно:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На свое заседание, проведено на 14.07.2022 г. Съветът за управление на
Специализирания общински приватизационен фонд обсъди доклад с изходящ
номер СОА21-МЦ29-233 (2) от 07.07.2022 г. на зам.-кмета на Столична
община г-н Дончо Барбалов и общинските съветници д-р Антон Койчев председател на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС, г-жа
Милка Христова - зам. председател на ПКЗСП на СОС и д-р Веселин Милев зам. председател на ПНЗСП на СОС относно предоставяне на средства от
СОПФ за ремонт на покрив на сградата площадкова канализация на СБПЛР
„Кремиковци“ ЕООД.
Докладът и проекта за решение се издават в 2 (два) оригинални екземпляра — един за адресата и един за
УАСО. Приложенията се сканират и са на разположение в АИССО
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Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация
„Кремиковци"4 ЕООД е общинско лечебно заведение - еднолично дружество с
ограничена отговорност със 100 (сто) процента общинско участие в капитала.
Лечебното заведение се намира на територията на район „Кремиковци“ кв.
Ботунец, ул. „Васил Левски“ № 2, като осъществява специализирана болнична
помощ съгласно Закона за лечебните заведения. Сградата се ползва и от още
едно общинско лечебно заведение - „Диагностично- консултативен център
XVI - София“ ЕООД, което осъществява специализирана извънболнична
помощ съгласно Закона за лечебните заведения.
През последните години между район „Кремиковци“, Специализирана
болница за продължително лечение и рехабилитация „Кремиковци“ ЕООД и
Столична община се води кореспонденция, с която се описват необходимостта
от извършване на неотложни строителни дейности по покривната
конструкция, както и отводняването.
С писмо с per. № СЗД21-ВК08-108/13.05.2021г. управителят на
„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Кремиковци“ ЕООД - д-р Цветанка Зафирова, уведомява CO за наложени
предписания от Столична регионална здравна инспекция за провеждане на
задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с per. № ЗП-02598/12.12.2019г. Разпоредено е извършване на ремонтни работи на покривна
конструкция и спешна подмяна на ВиК инсталация на сградата на лечебното
заведение. Докладът е издаден в 2 (два) екземпляра - един за класиране в
УАСО и един за получателя, тъй като съдържа оригинал на приложение.
С последващо писмо от дирекция „Здравеопазване“ е поискано
удължаване на срока на предписанието, като предписанието е удължено до
30.05.2022 г.
Проблемите през последните години на двете лечебни заведения са
основно финансови, като със собствената си медицинска дейност трудно
обслужват нуждите си. Столична община многократно финансово е
подпомагала цитираните лечебни заведения, както за извършване на
медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване,
така и за покриване на текущи задължения към доставчици на електроенергия
Докладът и проекта за решение се издават в 2 (два) оригинални екземпляра — един за адресата и един за
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и закупуване на медицинска апаратура.
Д-р Цветанка Зафирова с писмо с per. № СОА21-МЦ29-233/23.06.2021г.
представя количественно-стойностна сметка, изготвена от районната
администрация на район „Кремиковци“ на Столична община, като същата
възлиза в размер на 231 598,08 лева с ДДС.
На заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална
политика искането за отпускане на финансови средства е разгледано и
подкрепено.
След обсъждане и на основание представената количествено-стойностна
сметка и прогнозното инфлационно въздействие, Съветът за управление на
СОПФ прие решение в подкрепа на искането за финансиране до 232 000 лв. на
р. Нови Искър за ремонт на покрива на СБПЛР „Кремиковци“
Приложения :

1. Доклад № СОА22-МЦ29-233(2) от 07.07.2022 г. на Д. Барбалов, д-р
Ант. Койчев, М. Христова и д-р В. Милев
2. Писмо с per. № СОА20-ТД26-735/20.01.2020г. от управителя на СБПЛР
„Кремиковци“ ЕООД;
3. Писмо с per. № СОА21-МЦ29-233/23.06.2021г. от управителя на
СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД;
4. Писмо от ПКЗСП е per. № СОА21-МЦ29-233/1/1/5.07.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СУ СОПФ:
(СТЕФАН МАРКОВ)

.......................

ЗАМ.-КМЕТ НА CO И
УПРАВИТЕЛ НА СОПФ: .............. „■[..........
(ДОНЧО БАРБАЛОВ)
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет от

2022 година

Финансиране със средства от Специализирания
общински
приватизационен фонд за основен ремонт на покрив на сградата и площадкова
канализация на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД .

За:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3, ал. 1, т.2 и т.З и чл. 5 от Правилника за
организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
със
средства
от
Специализирания
общински
приватизационен фонд, напр. „Инвестиции и придобиване на ДМА“
СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД в размер до 232 000 лв. (двеста и
тридесет и две хиляди лева) с ДДС за основен ремонт на покрива на
сградата и на площадкова канализация.
2. Разходването на средствата да се извърши при спазване на Закона за
обществените поръчки и Закона за публичните финанси.
3. Бенефициентът
СБПЛР
„Кремиковци“
ЕООД
контролира
изпълнението на строително-ремонтните дейности съобразно договора
с изпълнителя, спечелил тръжната процедура.
1. Финансира
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4. СБПЛР

„Кремиковци“

ЕООД

и

дирекция

„Здравеопазване“

представят отчети за усвояването на средствата, както следва:
• Оперативни тримесечни отчети в направление „Правен и
административен контрол“ на основание заповед на Кмета на
Столична община № СОА22-РД09-844 от 29.04.2022 г.
• Шестмесечен оперативен и годишен счетоводен отчет в СУСОПФ
и дирекция „Финанси“ за усвояването на средствата от Фонда.
5. След приключване на строително-ремонтните работи управителят на
СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД да предприеме действия за увеличаване

капитала на болницата чрез издаване на нови акции по реда на
Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в
капитала

Настоящето решение е прието на ___ заседание на Столичния
общински съвет, проведено на
2022 г., Протокол №
от
2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.

Председател на Столичния

общински съвет:

__________________

Георги Георгиев
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