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________________ Столична община________________
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 на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня
Кпе.ментина“ - София ЕАД да закупи дълготраен материален актив.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“- София ЕАД . с

адрес: гр. София 1233, район Сердика, бул. „Ген. Н. Столетов” 67А и ЕИК 000689061 е
еднолично общинско акционерно дружество със 100 (сто) процента общинско участие в
капитала.

Болницата

осъществява своята дейност съгласно

Разрешение № МБ-

222/28.01.2013 г. на Министерство на здравеопазването, издадено на основание чл. 46 ал. 2,

във връзка с чл. 50, ал. 2, от Закона за лечебните заведения и Заявление с вх. № 40-44-30/
15.12.2010 г. от РИЗ - София. Разрешението за осъществяване на лечебна дейност включва

осъществяването на следните дейности:

• Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне

в условията на извънболнична помощ;
• Рехабилитация;
• Диагностика и консултации поискани от лекар от други лечебни заведения;
•

Клинични изпитвания на лекарства и на медицинска апаратура, съгласно
действащото в страната законодателство;

• Присаждане на роговица, еклера и амниотична мембрана;
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и един за получателя, тъй като съдържа
оригинал на приложение.

•

Вземане и експертиза на органи /откриване, установяване на мозъчна смърт и
поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при

наличие на сърдечна дейност/ и предоставяне им за трансплантация.
• Вземане, съхраняване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор.
•

Учебна и научна дейност.
В Столична община е получено писмо, с вх.№ СОА22-МЦ29-258/30.05.2022г. от

изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня
Клементина“- София ЕАД - д-р Борил Петров, с искане Столичният общински съвет да

даде разрешение за закупуване със собствени средства на следната медицинска апаратура:

- Мобилна ехографска система за диагностика на бял дроб с 2 бр. трансдюсери, за
нуждите на отделение по „Пулмология и фтизиатрия”. на стойност 44 000 лв. с Д ДС.

- Оптичен кохерентен томограф за нуждите на отделение по „Очни болести”, на
стойност 157 500 лв. с ДДС.

- Анестезиологичен апарат с пациентен монитор за нуждите на Операционен блок, на
стойност 90 000 лв. с ДДС.

- Биполярен резектоскопски набор и електрохирургична система (електронож), за
нуждите на отделение по „Урология”, на стойност 49 500 лв. с ДДС.

Като мотив за необходимостта от закупуване на медицинската апаратура,
изпълнителният директор е посочил следното:

1. Мобилна ехографска система за диагностика на бял дроб с 2 бр. трансдюсери, за
нуждите на отделение по „Пулмология и фтизиатрия” - дава възможност за бърза и точна

диагностика на заболяванията на бял дроб на пациенти, които са трудно подвижни или в
увредено състояние. Извършването на всякакъв вид тънкоиглени пункции и биопсии на бял
дроб, могат да се извършват под ехографски контрол, вместо под рентгенов, което спестява
на пациентите облъчване. Същевременно със закупуването на мобилния ехографски апарат

с 2 бр. трансдюсера дава възможност да се извършат ехографии на бял дроб и корем в найразлични по специалност отделения на леглото на пациента, както и интраоперативни

ехографии в операционен блок.

2. Оптичен кохерентен томограф за нуждите на отделение по „Очни болести” изследва очното дъно по-прецизно от всеки друг апарат, с помощта му се „виждат" в 3Dизображения дълбоките слоеве на ретината и зрителния нерв. Апаратът дава срезове на

ретината с много голяма разделителна способност (10 пъти по-голяма от ядрено-магнитния
резонанс), получавани в реално време. Използва за диагностициране на значими очни
заболявалия в ранен стадий, които нелекувани могат да доведат до слепота.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и един за получателя, тъй като съдърмД
оригинал на приложение.

Диагностиката на този апарат е изключително важна и точна при пациенти с
глаукома, макулна дегенерация, ретинни заболявания. Тези групи заемат повече от 60% от

потока преминали пациенти, през отделение по Очни болести при МБАЛ „Княгиня
Клементина” - София и около 40% в цялата офталмология.

3. За нуждите на Операционен блок от нова апаратура, изпълнителният директор
предлага да бъде закупен анестезиологичен апарат с пациентен монитор. Лечебното

заведение разполага с такава над 25 години. Ежедневно има проблеми с тяхната
експлоатация, честите ремонти и трудното намиране на резервни части. Поради
продължителен ремонт на даден анестезиологичен апарат, операционни зали не могат да

функционират.
Със закупуването на нов анестезиологичен апарат, значително ще се оптимизира

работата в операционния блок, няма да има неработеща операционна зала, няма да има
отложени или чакащи дълго време пациенти за операция и оперативната програма, ще може

да бъде изпълнена в максималния си обем и в рамките на работния ден.

4. Биполярен резектоскопски набор и електрохирургична система (електронож), за
нуждите на отделение по „Урология" - апаратурата, с която разполага в момента лечебното

заведение е на повече от 15 години, често дефектира, трудно се намират резерви части,

което силно затруднява лечението на пациенти по съответните клинични пътеки, а понякога
до невъзможност за лечение, което налага тяхното изписване и съответно падането на
клиничната пътека, от което болницата губи приходи. Освен това настоящата апаратура е

монополярна, с много по-малки технически възможности, което се отразява на качеството

на лечението и по- голяма продължителност на болничния престой на пациента.

Със закупуването на Биполярен резектоскопски набор и електрохирургична система
(електронож), значително се повишава качеството на лечение на пациента, намалява се

травматизма от ендоскопската операция, което води и до значително по-малък болничен
следоперативен престой. С новата апаратура, ще се увеличи минимум с 30-40 % и на

пациентопотока. което води до по-големи приходи на лечебното заведение.
Исканите средства за закупуване на посочената по-горе медицинска апаратура,
представлява дълготрайни материални активи (ДМА), като д-р Борил Петров предлага

финансирането да бъде със собствени средства на лечебното заведение.

Към горецитираното писмо са приложени оферти от „Сономедика ” ООД, „Илан
медицинска апаратура ” ООД, „ Медилинк ” ЕООД. „Мирамед ” ЕООД. „МТИ „ ООД.

„Сани мед " ЕООД, „ Язон трейд ” ЕООД, „Глобал мед ” ЕООД, „РСР " ЕООД, „Синтамед“
ЕООД, ..РСР ” ЕООД, „Соломед ” ЕООД и „Глобал мед“ ЕООД.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и един за получателя, тъй като съдържф
оригинал на приложение.

Предложението на изпълнителния директор на лечебното заведение е разгледано и
подкрепено на заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика

на 15.06.2022Г.
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.
Предвид гореизложеното

и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 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. 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.

Приложение: 1. Проект за решение на Столичен общински съвет;

2. Писмо с вх. № СОА22-МЦ29-258/30.05.2022г. на изпълнителния директор

на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“- София ЕАД, ведно
с приложените оферти.

3. Писмо с вх. № СОА22-МЦ29-258-1/17.06.2022г. на ПКЗСП.

ВНОСИТЕЛИ:
Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ, Д.М _
ПРЕДСЕДА ТЕП НА ПКЗСП КЪМ СОС

Д-Р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ
ЗАМ. -ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ СОС

Д-Р ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМ.-КМЕТНА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Съгласувано с:

Директор на дирекция „Здравеопазване" д-р Моника Чеуз...
Изготвил:

Гл. юрисконсулт на дирекция „Здравеопазване" Георги Гео

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

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

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2022 година

ЗА: даване на съгласие Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня
Клементина“- София ЕАД да закупи със собствени средства медицинска апаратура дълготраен материален актив за нуждите на лечебното заведение.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 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 Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня
Клементина“- София ЕАД, с ЕИК: 000689061 да закупи със собствени средства
медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив, както следва:
- Мобилна ехографска система за диагностика на бял дроб с 2 бр. трансдюсери.
за нуждите на отделение по „Пулмология и фтизиатрия”. на стойност 44 000
(четиридесет и четири хиляди) лева с ДДС.
- Оптичен кохерентен томограф за нуждите на отделение по „Очни болести”, на
стойност 157 500 (сто петдесет и седем хиляди и петстотин) лева с ДДС.
- Анестезиологичен апарат с пациентен монитор за нуждите на Операционен
блок, на стойност 90 000 (деветдесет хиляди) лева с ДДС.
- Биполярен резектоскопски набор и електрохирургична система (електронож),
за нуждите на отделение по „Урология”, на стойност 49 500 (четиридесет и девет
хиляди и петстотин) лева с ДДС.
2. Закупуването на медицинската апаратура, представляваща дълготраен
материален актив, 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
2022 г., Протокол № от
2022 г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
/Георги Георгиев/

