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Относно: Прилагане на единния Стандарт за финансово управление на 

държавните лечебни заведения – търговски дружества  

 

 

Министерството на здравеопазването разработи единен Стандарт за финансово 

управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества и с писмо до кметовете 

на общини и председателите на общински съвети министърът препоръча да се организира 

прилагането на единния стандарт и в общинските лечебни заведения – търговски дружества. 

Изразено е становище, че това ще има положителен ефект върху работата на общинските 

болници с цел подобряване на тяхната финансова устойчивост и ефективност. Очаква се да се 

постигне стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения чрез въвеждане на 

единни правила за управление, общи финансови принципи и политики, управление на 

задълженията и др.  

Стандартът за финансово управление на държавните лечебни заведения – 

търговски дружества има за цел постигане на добро финансово управление на държавните 

лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества. В стандарта се определят 

общите финансови принципи и политики на лечебните заведения, изискванията към 

счетоводната отчетност, управлението на задълженията и на човешките ресурси, възлагането 

на обществени поръчки, наблюдението на ключови индикатори и др.  

От страна на общинската администрация беше отправено запитване до 

министъра на здравеопазването дали и доколко единният Стандарт за финансово управление 

на държавните лечебни заведения – търговски дружества може да се прилага при общинските 

лечебни заведения за доболнична помощ, тъй като текстовете в стандарта се отнасят за 

лечебните заведения за болнична помощ. В отговора министърът на здравеопазването 

поддържа изразеното вече становище, че въвеждането на Стандарта ще има положителен 

ефект върху дейността и финансовото състояние на общинските лечебни заведения. 

Ако Общинският съвет приеме решение за прилагане на Стандарта за финансово 

управление, това ще намери отражение в договорите за възлагане на управлението на 

общинските лечебни заведения – търговски дружества. 

Предложението на общинската администрация е да се въведе прилагането на 

Стандарта за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества 

при „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център 

– I Шумен“ ЕООД и „ДЦ „ДЕНТ – Шумен“ ЕООД. По отношение на „Медико-техническа 

лаборатория І – Шумен” ЕООД общинската администрация счита, че на този етап не е 

целесъобразно да се въведе прилагането на стандарта, а след провеждане на консултации да се 

обмислят варианти за изготвяне на предложение за преобразуване на дружеството. 

 

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните: 

 

Р Е Ш Е Н ИЯ: 

 

1. Да се въведе прилагането на единния Стандарт за финансово управление на 

държавните лечебни заведения – търговски дружества при общинските лечебни заведения – 

търговски дружества: 

1.1. „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД; 



1.2. „Диагностично-консултативен център – I Шумен“ ЕООД;  

1.3. „ДЦ „ДЕНТ – Шумен“ ЕООД.  

2. Прилагането на Стандарта за финансово управление на държавните лечебни 

заведения – търговски дружества да се отрази в договорите за възлагане на управлението на 

общинските лечебни заведения – търговски дружества. 
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