_____________ Столична община_____________
София 1000, ул. „Московска” №33, тел. Номератор 9377 ххх ; факс 981 -06 -53,
www.sofia.bg
Столична община

до

Входящ N®
СОА21 - М Ц29-375 -[3]
Регистриран на 07.10.2021
За npoBepi<a:https://sofia.bg/registry-report

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД

от

д-р Антон Койчев, д.м. - председател на Постоянната комисия по здравеопазване

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

и
Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община
Направление „Финанси и здравеопазване“

Относно: даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно
лечение - София ..Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен

материален актив.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан
Кръстител“ ЕАД е общинско лечебно заведение - еднолично акционерно дружество със 100
(сто) процента общинско участие в капитала. Лечебното заведение се намира на територията
на район ..Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 37, като осъществява специализирана
болнична помощ съгласно Закона за лечебните заведения.

В Столична община е получено писмо с вх. № СОА21-МЦ29-375(1)/15.09.2021 г. от
изпълнителния директор на лечебното заведение - проф. д-р Цветомир Димитров, д.м. с
искане за разрешение за закупуване със собствени средства на нов ехографски апарат за
нуждите на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София ..Св.
Йоан Кръстител“ ЕАД.
Като мотив за необходимостта от закупуване на съответната медицинска апаратура от
страна на проф. д-р Димитров се посочва, че е възникнала повреда в наличния апарат за
ехографски изследвания в отделението по „Гастроентерология“, към ..Клиника по вътрешни
болести“. Същият апарат е морално остарял, с влошен образ и ограничени софтуерни

Документът се издава в 2 (два) екземпляра. един за подателя и един за получателя. Оригинален екземпляр се
предоставя в Столичен общински съвет, ведно е приложенията.

възможности и функции. Съгласно цитираното писмо. Столична община е уведомена, че със
закупуването на нов ехограф ще се постигне модернизиране на отделението и повишаване
на качеството на изследванията и на икономическата ефективност.
От страна на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД е проведено проучване, като в хода на същото лечебното
заведение е изискало оферта за необходимият им апарат.

Проф. д-р Димитров предлага да му бъде дадено съгласие за разходване на 29 600 лева
без ДДС. като средствата ще бъдат осигурени от лечебното заведение.
Предложението за закупуване на съответния апарат е разгледано на заседание на
Съвета на директорите на лечебното заведение на 14.09.2021г.. като същото е единодушно
подкрепено.
Столичният общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на
капитала в лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества има
правомощия да дава съгласие за закупуване на ДМА на стойност над 10 000 лева.

Предложението на проф. д-р Цветомир Димитров е разгледано и подкрепено на
Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински
съвет с мнение за подготовка на доклад и проект за решение. С писмо с per. № СОА21МЦ29-375/2/22.09.2021 г.. комисията е отправила препоръка към ехографския апарат да бъде
допълнително включен принтер и линеен трансдюсер.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 1. т. 19 от Наредбата на
Столичния общински съвет за общинските лечебни заведения и чл. 68. ал. 1 и 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 за решение на Столичен общински съвет:

2. Писмо с per. № СОА21-МЦ29-375(1)15.09.2021

г., ведно с

приложения:

3. Писмо с per. № СОА21-МЦ29-375/2/22.09.2021 г. от ПКЗСП.
/з
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Документът се издава в 2 (два) екземпляра, един за подателя и един за получателя. Оригинален екземпляр се
предоставя в Столичен общински съвет.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2021 година

ЗА: даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за
активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства
дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов ехограф.

На основание чл. 21. ал. 1. т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 20. ал.1, т. 19 от Наредбата на Столичния общински
съвет за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие на ..Университетска първа многопрофилна болница за активно
лечение - София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства
дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов ехограф за нуждите на лечебното
заведение, на стойност до 29 600.00 (двадесет и девет хиляди и шестстотин) лева без
ДДС.
2. Закупуването на дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов ехограф за
нуждите на лечебното заведение да се извърши при спазване изискванията на Закона
за обществените поръчки.

Настоящото решение е прието на___заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
2021 г.. Протокол № от
2021 г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
/Георги Георгиев/
Юрист от
Администрацията на CO: /Георги Георгиев/ - гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване"

