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

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

Относно: даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София " ЕООД
да закупи

и

изгради

със собствени средства дълготраен материален

актив

фотоволтаична система.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

..Диагностично-консултативен център XXII - София" ЕООД е общинско лечебно

заведение - еднолично търговско дружество със 100 /сто/ процента общинско участие в
капитала.

От 01.07.2021 г. лечебното заведение е на пазара за електроенергия, чрез Българска

независима енергийна борса. За период от три месеца, увеличението на цената на
ползваната електроенергия достигна 70%. В дългосрочен план прогнозните цени са с 50%
увеличение спрямо стойността за електроенергията през м. юни 2021г.

В тази връзка в Столична община е получено заявление от управителя на
..Диагностично-консултативен център XXII- София" ЕООД - д-р Лили Иванова, с искане на

разрешение за изграждане със собствени средства на фотоволтаична система в сградата на
лечебното заведение, база ..Коперник". Като мотив е посочено установената висока цена на
пазара на електроенергия, както и търсенето на алтернативни методи за снижаване на

разходите на лечебното заведение.
Дружеството има възможност да закупи материали и оборудване и изграждане на

трифазна фотоволтаична система за собствени нужди с отдаване на излишна енергия в

мрежата, на стойност до 80 000 (осемдесет хиляди) лева с ДДС.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — един за класиране в УАСО и един за получателя, тъй като

Към заявлението на управителя на „Диагностично-консултативен център XXII -

София" ЕООД е приложена оферта за изграждане на фотоволтаична система от „ЕнергоПро енергийни услуги“ ЕАД. Общата стойност на офертата е 58 030,00 лева без ДДС или 69

636 лв. с ДДС. Предложението е изготвено в съответствие с Програма „Енергийна
ефективност“ на „Енерго-Про енергийни услуги“ ЕАД при площ на фотоволтаичната

система от 144 кв.м. и 66 модули. В цената на офертата не са включени разходите, свързани
с изграждане на кабелно трасе от системата до точката на присъединяване.

Заявлението на управителя на „Диагностично-консултативен център XXII - София“

ЕООД е разгледано и подкрепено на заседание на Постоянната комисия по здравеопазване

и социална политика на 27.10.2021 г.
Столичният общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на
капитала в лечебните заведения - общински еднолични дружества с ограничена
отговорност има правомощия да дава съгласие за закупуване на ДМА на стойност над 10

000 лева.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1. т. 21 от Наредбата на

Столичния общински съвет за общинските лечебни заведения и чл. 69. ал. 1 от Правилника

за организацията и дейността на Столичния общински съвет, предлагаме Столичният
общински съвет да приеме решение, съгласно приложения към доклада проект на решение.
Приложения: 1.

Заявления с вх. № № СОА21-МЦ29-437-1/15.10.2021г„ СОА21-

МЦ29-437-2/21.10.2021г., на управителя на „Диагностично-консултативен център XXII-

София“ ЕООД.
2. Писмо с per. № СОА21-МЦ29-437-3/27.10.2021г. на ПКЗСП.
3. Оферта на „Енерго-Про енергийни услуги“ ЕАД.
4. Проект за решение на Столичния общински съвет.

ВНОСИТЕЛИ:
Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ, Д.М.
председател НА ПКЗСП към сос

Д-Р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ
3АМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКЗСП
ДОНЧО БАРБАЛОВ
t
3АМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИН^-

Съгласувано с:
'^Д^ФИЯ '
Директор дирекция „Здравеопазване" д-р^вйивзйЯ^уз............... L.
Изготвили:
Гл. юрисконсулт на дирекция „Здравеопазване" Огнян Лютаков.^
Гл. юрисконсулт на дирекция „Здравеопазване” Георги Георгиев..

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

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — един за класиране в УАСО и един за получателя, тъй като
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
от
2021 година
ЗА: даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХП-София"

ЕООД да закупи и изгради със собствени средства фотоволтаична система в сградата
на лечебното заведение - дълготраен материален активи.
На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 21. ал. 1, т. 21 от Наредбата на Столичния общински
съвет за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие на „Диагностично-консултативен център ХХП-София" ЕООД

да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив фотоволтаична система в сградата на лечебното заведение - база Коперник, на
стойност до 70 000 (седемдесет хиляди) лева с ДДС.
2. Закупуването на дълготрайния материален актив - фотоволтаична система и
изграждането й в сградата на лечебното заведение - база Коперник, 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/

