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Столична община_____________

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
Милка Христова - зам. - председател на Постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика към СОС
Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община
направление „Финанси и здравеопазване“

Относно: Утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен
подбор за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ - публични

предприятия - търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община
и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни

заведения до избора на управители, след проведен конкурс.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 471/11.07.2019 г. и Решение № 625/25.07.2019 г. Столичният общински
съвет избра за срок от три години управители на следните общински лечебни заведения за

болнична помощ -

търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична

община:
Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД;
Център за кожно-венерически заболявания ЕООД;

-

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф.
д-р Марин Мушмов” ЕООД;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — / (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за получателя, тъй като
съдържа оригинал на приложение.

Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - „Бухово”
ЕООД;

-

Специализирана

болница за

продължително

лечение

и рехабилитация

-

продължително

лечение

и

рехабилитация

-

„Кремиковци” ЕООД;
Специализирана

болница за

„Панчарево” ЕООД;
Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св.

София” ЕООД.
В изпълнение на цитираното решение кметът на Столична община сключи 7 /седем/
броя договора за възлагане на управлението, които изтичат на 11.07.2022 г. и на 25.07.2022 г.

С Решение № 705 по Протокол № 42 от 28.10.2021 г. Столичният общински съвет

приведе текстовете на Наредбата за общинските лечебни заведения в съответствие със Закона
за публичните предприятия (Обн. ДВ. бр. 79 от 08.10.2019 г„ изм. и доп.), както и с промените

в Закона за лечебните заведения.
Изисквания към органите на управление и контрол на общинските лечебни заведения -

публични предприятия, са регламентирани в Раздел XI от Наредбата. Съгласно чл. 38

управители, на общински лечебни заведения могат да бъдат лица с образователно-

квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с
квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен,

специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за

висшето образование в областта на здравния мениджмънт. За „Център за психично здраве
„Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за лечебните заведения се
изисква призната специалност по „Психиатрия“, а за „Център за кожно-венерически

заболявания” ЕООД, съгласно чл. 26а, ал. 2 от с.з. се изисква призната специалност по „Кожни
и венерически болести”.

Нормата на чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения регламентира, че членовете

на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на
лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични
предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, се избират и назначават след

провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения управител на
общинско лечебно заведение - публично предприятие може да бъде български гражданин,

гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското

икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за получателя, тъй като
съдържа оригиназ на приложение.

1. има най-малко 5 години професионален опит;

2. не е поставен под запрещение;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен

съдружник

в

търговско

дружество,

обявено

в

несъстоятелност,

ако

са

останали

неудовлетворени кредитори;

6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно

кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако
са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което
е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по

създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти;
8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по

съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен

включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото
публично предприятие;

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е
член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично

предприятие;

13. има завършена образователно - квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока
- за контрольора и членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни членове;

14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на
дружеството.
Забраните по ал. 1, т. 10-11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с

дейността на дружеството.
Съгласно изискванията на Наредбата, с решение Столичният общински съвет обявява
процедура за избор на членове на управителен или контролен орган на общинско лечебно

заведение - еднолично търговско дружество, определя критериите за подбор и методиката за
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — / (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за получателя, тъй като
съдържа оригинал на приложение.

оценка на кандидатите, в съответствие с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните

предприятия и действащото законодателство, и взема решение за назначаване на комисия за

номиниране, като определя състава й. Процедурата за оценка включва два етапа - писмена и
устна част. Писмената част включва представяне на бизнес програма, съобразена с

Политиката на принципала - Столична община, за участие в публичните предприятия, както и

представяне на доказателства за професионалния опит на кандидатите. Устната част се състои
от предварително определени от Комисията за номиниране въпроси, които се задават на всеки
кандидат.

Допълнително Столичният общински съвет следва да вземе решение за избиране на
комисия за номиниране, както и да определи председател и резервни членове.
Освен необходимостта от провеждане на публичен подбор за избор на управители на

общински лечебни заведения - публични предприятия - търговски дружества с едноличен
собственик на капитала Столична община е налице и нуждата да бъдат утвърдени
актуализирани учредителни актове, които да бъдат съобразени с промените в действащото
законодателство, както и да бъдат удължени сроковете за възлагане на управление до избора

на управители, след провеждането на конкурс.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 2 от
Търговския закон, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 21, ал. 1, т. 1 и т.

5,

чл. 44, ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения, предлагаме Столичен

общински съвет да приеме решение, съгласно приложения към доклада проект.

Приложение: 1. Проект за решение на Столичен общински съвет, ведно с приложения.
ВНОСИТЕЛИ:
Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ, Д.М.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКЗСП КЪ^ЩОС

ВЕСЕЛИН МИЛЕВ
м
\
ЗА М. -ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ CO(S

МИЛКА ХРИСТОВА
v z
ЗАМ. -ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ СОС
ДОНЧО БАРБАЛОВ
,
ЗАМ. - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА L
Съгласувано: Директор на дирекция „Здравеопазване” д-р Моника Чеуъ
Изготвили: Гл. юрисконсулт на дирекция „Здравеопазване” Огнян Лютак
Гл, юрисконсулт на дирекция „Здравеопазване” Георги Георгиев...........С.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — I (един) за класиране в УАСО и I (един) за получателя, тъй като
съдържа оригинал на приложение.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2022 година

ЗА: Утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на
публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична
помощ - публични предприятия - търговски дружества с едноличен собственик на
капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на
управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен
конкурс.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 137. ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 63,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5, както и чл. 44, ал.
1 от Наредбата за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
I.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
II.

Утвърждава актуализирани учредителни актове на общински лечебни заведения публични предприятия - търговски дружества с едноличен собственик на
капитала Столична община, както следва:
Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД - Приложение № 1:
Център за кожно-венерически заболявания ЕООД - Приложение № 2;
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
„Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД - Приложение № 3;
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - „Бухово"
ЕООД - Приложение № 4;
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация —
„Кремиковци” ЕООД - Приложение № 5;
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Панчарево” ЕООД - Приложение № 6;
Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св.
София” ЕООД - Приложение № 7.
Възлага на управителите по т. 1 от настоящото решение да предприемат
необходимите действия за вписване на актуализираните учредителни актове в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията.
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III. Открива процедура за избор на управители на общински лечебни заведения публични предприятия - търговски дружества с едноличен собственик на
капитала Столична община, както следва:
1.
Център за психично здраве ,.Проф. Н. Шипковенски” ЕООД;
2.
Център за кожно-венерически заболявания ЕООД;
3.
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
„Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД;
4.
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация -„Бухово”
ЕООД;
5.
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Кремиковци” ЕООД;
6.
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Панчарево” ЕООД;
7.
Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св.
София” ЕООД.
IV.
Изисквания към кандидатите в процедурата са да:
1.
имат най-малко 5 години професионален опит;
2.
не е поставен под запрещение;
3.
не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4.
не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
5.
не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
6.
не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно
кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7.
не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за
което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на
задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти;
8.
не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по
съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен
включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на
същото публично предприятие;
9.
не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
не е член на политически кабинет и секретар на община;
10.
не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11.
не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;
12.
не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго
публично предприятие;
13.
има завършена образователно - квалификационна степен „бакалавър4' или повисока - за контрольора и членовете на съветите на директорите, които не са
изпълнителни членове;
14.
отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на
дружеството.

V.
Необходимите документи, които кандидатите подават до СТОЛИЧНА
ОБЩИНА, СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска № 33, са:
1.
2.
3.

Заявление за участие по образец - Приложение № 8;
Автобиография;
Нотариално заверено копие от диплома за завършено виеше образование,
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придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и
правоспособност;
3.1. За „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, съгласно чл. 26,
ал. 2 от Закона за лечебните заведения се изисква призната специалност по
„Психиатрия“, а за „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД, съгласно чл.
26а, ал. 2 от с.з. се изисква призната специалност по „Кожни и венерически болести“.
4.
Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ
най-малко петгодишен професионален опит);
5.
Свидетелство за съдимост;
6.
Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието па
обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения Приложение № 9.
VI.
Документите по т. III се приемат в деловодството на Столична община, ул.
„Московска” № 33, в срок от 1 (един) месец от обявяването на конкурса в един
централен ежедневник, както и на интернет страниците на Столичния общински съвет
и Столична община, като следва да се представят в запечатан непрозрачен плик с
ненарушена цялост, и с надпис: „За участие в публичен подбор за избор на управител
на „
“ ЕООД“ (съответното лечебно заведение). На плика се
отбелязват името на кандидата и телефон за връзка.

VII. Процедурата по избор, инициирана с настоящото решение, включва два етапа писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата е
„мн. добър 4,50“. Кандидат, получил оценка по-ниска от „много добър 4,50“, на който
и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.
VIII. Одобрява следните критерии за подбор и методика за оценка:
Критерии за подбор са:

1.
Средноаритметична оценка (от 2 до 6 - от много неподходящ до много
подходящ) на бизнес програмата/плана на кандидата в съответствие със следните
показатели:
1.1.
Ясна бизнес стратегия - оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна,
логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на
силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите;
1.2.
Степен на познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба,
свързана с нея - оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите
на дружеството, както и на релевантната нормативната уредба;
1.3.
Практическа приложимост - оценява се реалистичността на предложените в
програмата мерки;
1.4.
Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране
на плана - оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и
ефективност;
1.5. Съответствие на разработения план/програма с обективното състояние на
лечебното заведение - доколко ясно е описана спецификата на лечебното заведение,
както и отделните му сегменти и конкурентна среда, описание на обшия обем на
предлаганата от лечебното заведение медицинска дейност;
1.6.
Планиран ефект - оценява се доколко в плана са включени мерки и очаквания за
развитие на лечебното заведение.
2.
Познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея
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3.
4.
5.
6.

Професионален опит на кандидата;
Образователен ценз;
Опит в управлението;
Комуникационни и аналитични умения на кандидата.

Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по шестобалната
система, като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е
„Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. Максималната средноаритметична оценка,
която кандидат може да получи е, след преминаване през двата етапа на процедурата е
„Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.
IX.
Избира комисия за номиниране в състав:
Общински съветници от Столичния общински съвет:
1.
Д-р Антон Койчев, д.м. - Председател;
2.
Д-р Веселин Милев;
3.
Милка Христова;
4.
Проф. д-р Иво Петров;
5.
Владимир Митов;
6.
Михаил Паргов.
Представители на администрацията на Столична община:
1.
Дончо Барбалов - зам.-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“
2.
Д-р Моника Чеуз - директор на дирекция „Здравеопазване“;
3.
Димитринка Димитрова - директор на дирекция „Икономика и търговска
дейност“;
4.
Огнян Лютаков - главен юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“;
5.
Георги Георгиев - главен юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“.
Резервни членове:
1.
Ирина Йорданова - общински съветник от Столичния общински съвет;
2.
Албена Кръстева - общински съветник от Столичния общински съвет;
3.
Яна Тодоранова - общински съветник от Столичния общински съвет.

X.
Възлага на комисията по т. IX да публикува обява за публичния подбор, като в
нея се посочва информация за:
1.
Позицията, за която се кандидатства;
2.
Публичното предприятие;
3.
Изискванията към кандидатите;
4.
Критериите за подбор;
5.
Критериите и методиката за оценка на кандидатите;
6.
Изискуемите документи;
7.
Начина за комуникация с Комисията;
8.
Крайния срок за представяне на документите.
XI. Възлага на комисията по т. IX от настоящото решение, в тридневен срок от
провеждане на публичния подбор, да внесе за утвърждаване в Столичен общински
съвет доклад за определяне на представилите се най-успешно кандидати и класиране
по ред на следващите участници.

XII. Определя на комисията по т. IX срок от 20 работни дни за оценка на бизнес
програмите след тяхното представяне от допуснатите кандидати.
XIII. Възлага на управителите на лечебните заведения по т. III да предоставят на
комисията по т. IX информация за съответното дружеството, включваща
шестмесечния междинен финансов отчет с финансов одит, деветмесечния междинен
финансов отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор
и годишния доклад за дейността на дружеството.
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XIV. Възлага на Д-р Ана Димитрова Попова да продължи да изпълнява функциите на
управител на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, с ЕИК
121696971, след изтичане на срока на действащият към момента договор за възлагане
на управлението, до избора на управител след провеждането на конкурс.

XV. Възлага на д-р Ася Ангелова Данчева-Атанасова да продължи да изпълнява
функциите на управител на Център за кожно-венерически заболявания ЕООД, с ЕИК
000689410, след изтичане на срока на действащият към момента договор за възлагане
на управлението, до избора на управител след провеждането на конкурс.
XVI. Възлага на Д-р Борислав Хараламбиев Димитров да продължи да изпълнява
функциите на управител на Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания ,.Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД, с ЕИК 000693654, след
изтичане на срока на действащият към момента договор за възлагане на управлението,
до избора на управител след провеждането на конкурс.

XVII. Възлага на д-р Дора Димитрова Велева да продължи да изпълнява функциите на
управител на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Бухово” ЕООД, с ЕИК 000770129, след изтичане на срока на действащият към
момента договор за възлагане на управлението, до избора на управител след
провеждането на конкурс.
XVIII. Възлага на д-р Цветанка Христова Зафирова да продължи да изпълнява
функциите на управител на Специализирана болница за продължително лечение и
рехабилитация - „Кремиковци” ЕООД, е ЕИК 000689086, след изтичане на срока на
действащият към момента договор за възлагане на управлението, до избора на
управител след провеждането на конкурс.
XIX. Възлага на д-р Андрей Иванов Андреев да продължи да изпълнява функциите
на управител на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация
- „Панчарево” ЕООД, с ЕИК 000692381, след изтичане на срока на действащият към
момента договор за възлагане на управлението, до избора на управител след
провеждането на конкурс.
XX. Възлага на доц. д-р Иван Димитров Чавдаров да продължи да изпълнява
функциите на управител на Специализирана болница за рехабилитация на детска
церебрална парализа „Св. София” ЕООД, с ЕИК 000693711, след изтичане на срока на
действащият към момента договор за възлагане на управлението, до избора на
управител след провеждането на конкурс.

XXI. Възлага на Кмета на Столична община да сключи договори за възлагане на
управлението по т. XIV-XX от настоящото Решение.
Настоящото 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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