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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от
Дончо Барбалов - Заместник-кмет направление „Финанси и здравеопазване” на
Столична община

Д-р Антон Койчев, д.м. - Председател на „Постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика” към Столичен общински съвет

Д-р Веселин Милев - Член на „Постоянната комисия по здравеопазване и
социална политика” към Столичен общински съвет

Относно: Възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център II София” ЕООД до избора на управител, след провеждането на конкурс.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 685 от 12.10.2017г., Столичният общински съвет избра за

управител на „Диагностично-консултативен център II - София“ ЕООД, с ЕИК

000691240 - д-р Габриела Матеева за срок от три години. В изпълнение на същото
кметът на Столична община сключи договор за възлагане на управлението.

След изтичане на срока на действащият договор за възлагане на управлението,

Столичният общински съвет с Решение № 426 от 24.09.2020 г. е възложил на същата да
продължи да изпълнява функциите на управител на „Диагностично-консултативен
център II - София” ЕООД до избора на управител, след провеждането на конкурс.

Със свое Заявление с per. № COА22-ГР94-954/01.03.2022 г. д-р Матеева е

поискала от кмета на Столична община да бъде освободена от длъжността „Управител“
по лични причини. С последващо Уведомление по реда на чл. 141, ал. 5 от Търговския
закон с per. № COА22-ГР94-954/1/20.06.2022 г. е заявено извършване на вписване за

заличаването й. като управителя от търговския регистър.

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, членовете на органите
на управление и контрол на общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с

държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия по
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и един за получателя, тъй като
съдържа оригинал на приложение.

смисъла на Закона за публичните предприятия, се избират и назначават след

провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
С Решение № 705 по Протокол № 42 от 28.10.2021 г. на Столичния общински

съвет е приета актуализация на Наредбата за общинските лечебни заведения, където е

посочена процедурата за избор на членове на органите на управление и контрол на
публичните предприятия.
С цел гарантиране на нормалната дейност на лечебното заведение, свързана с

обслужването на населението със специализирана извънболнична помощ, предлагаме

на Столичния общински съвет да възложи на д-р Димитър Митков Драгиев да
изпълнява функциите на управител на „Диагностично-консултативен център II -

София" ЕООД, до избора на управител след провеждането на конкурс.
Д-р Димитър

Митков

професионална квалификация

Драгиев

е

лекар

с

придобита

специалност и

по здравен мениджмънт, като има дългогодишен

управленски опит както общинско така и в държавно лечебно заведение. Същият

отговаря напълно на изискванията на нормативната уредба за заемането на съответната

длъжност.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 68 ал. 1 и ал. 4 от Правилника за

организацията и дейността на Столичния общински съвет, на основания чл. 137, ал. 1,
т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Наредбата за

общинските лечебни заведения, предлагаме Столичен общински съвет да приеме
решение, съгласно приложения към доклада проект.

Приложение: 1. Автобиография
2. Проект на решение.

ВНОСИТЕЛИ:
ЗАМ.-КМЕТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/ДОНЧО БАРБАЛОВ/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПКЗСП КЪМ СОС
/Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ/

ЧЛЕН НА
ПКЗСП КЪМ СОС

..... ,
/Д-Р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ/

Съгласувано с: Директор дирекция „Здравеопазване” д-р Моник
Изготвили: гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване” Огняг
гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване” Георги Георгиев..

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

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
2022 година

от

За: възлагане на управлението на .Диагностично-консултативен център II София” ЕООД до избора на управител, след провеждането на конкурс.

На основание чл. 137. ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 1, т. 5 от
Наредбата за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ:
I. Освобождава д-р Габриела Стоянова Матеева от длъжността управител на
.Диагностично-консултативен център II - София” ЕООД, с ЕИК 000691240, без да я
освобождава от отговорност.
II. Избира Димитър Митков Драгиев за управител на „Диагностичноконсултативен център II - София” ЕООД, с ЕИК 000691240 до избора на управител, след
провеждането на конкурс.
II. Възлага на Кмета на Столична община да сключи договор за възлагане на
управлението по т. II 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/

