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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 със собствени средства дълготраен материален актив.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Диагностично-консултативен център ХХП-София“ ЕООД е общинско лечебно
заведение - еднолично търговско дружество със 100 (сто) процента общинско участие в

капитала. Лечебното заведение се намира на територията на район „Слатина“, ул. „Николай

Коперник“ № 9, като осъществява специализирана извънболнична помощ, съгласно Закона
за лечебните заведения.
В Столична община е получено писмено намерение, с вх.№ СОА22-МЦ29322/07.07.2022г. от управителя на „Диагностично-консултативен център XXII- София“

ЕООД - д-р Лили Иванова, с искане на разрешение за закупуване със собствени средства на

1(един) брой нов автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на лечебното заведение.
Като мотив е посочено, че с разрастване на дейността на Клиничната лаборатория,

наличната медицинска техника не отговаря на изискванията и е морално остаряла.
Дружеството има възможност да закупи нов автоматичен биохимичен анализатор на
стойност до 31 000,00 лева с ДДС.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и един за получателя, тъй като
съдържа оригинал на приложение.

Исканите средства представляват дълготрайни материални активи (ДМА), като д-р
Лили Иванова предлага финансирането да бъде със собствени средства на лечебното
заведение.

Предложението на управителя на „Диагностично-консултативен център XXII София" ЕООД е разгледано и подкрепено на заседание на Постоянната комисия по
здравеопазване и социална политика на 13.07.2022г.

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.23 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.

Приложение: 1.

Писмено намерение с вх. № СОА22-МЦ29-322/07.07.2022г. на

управителя на „Диагностично-консултативен център XXII- София" ЕООД 2. Писмо с per.
№ СОА22-МЦ29-322-1/15.07.2022г.на ПКЗСП. 3. Проект за решение на Столичния

общински съвет.

ВНОСИТЕЛИ:
Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ, Д.М.
ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ СОС
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Д-Р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ СОС

ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМ.- КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Съгласувано с:
Директор дирекция „Здравеопазване” д-р Моника Чеуз.....
..........
Изготвил:
/ —----------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
съдържа оригинал на приложение.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2022 година

ЗА: даване на съгласие ..Диагностично-консултативен център ХХП-София“
ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой
нов автоматичен биохимичен анализатор.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 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 със собствени средства дълготраен материален актив - 1(един) брой нов
автоматичен биохимичен анализатор, на стойност до 31 000 (тридесет и една хиляди)
лева е ДДС.

2. Закупуването на дълготраен материален актив - 1(един) брой нов
автоматичен биохимичен анализатор от „Диагностично-консултативен център ХХПСофия“ ЕООД 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/
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