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РЕШЕНИЕ № 1066 

по протокол № 43 от 25.04.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Прилагане за общинските лечебни заведения на единния Стандарт за финансово 

управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества 
 

/с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

І. ВЪВЕЖДА прилагането в Община Шумен на Единен стандарт за финансово 

управление на общинските лечебни заведения, както следва: 

1) Лечебни заведения за доболнична помощ /„ДКЦ-І Шумен“ ЕООД и ДЦ „ДЕНТ-Шумен“ 

ЕООД/, се задължават да представят в Община Шумен следните информационни форми:  

Т01, Т02, Т03, Т04, Т10, Т11, Т13 – информацията се внася годишно с ГФО, Баланс и ОПР, 

заедно с приложения. 

Т012-информацията се внася с тримесечните отчети /междинни отчети/. 

Т05-годишно, информационната форма до РЗИ; 

Т06-годишно, информационната форма до РЗИ, до 20 март; 

Т09-годишно/тримесечие, информационната форма до НСИ; 

Т11-годишна справка за дейността на управителя, приложена към ГФО; 

Т13-нетна експозиция, с ГФО, баланс и ОПР, годишно; 

Т15-месечни фактури за извършени медицински дейности, по ИД с РЗОК. 

Забележка: Не се подават информационни форми Т04, Т07, Т08, Т014, Т016. 

2) Лечебни заведения за болнична помощ /„КОЦ-Шумен“ ЕООД/ се задължават да 

представят в Община Шумен следните информационни форми:  

Т01, Т02, Т03, Т04, Т10, Т11, Т13 – информацията се внася годишно с ГФО, Баланс и ОПР, 

заедно с приложения. 

Т012-информацията се внася с тримесечните електронни отчети /междинни отчети/. 

Т05-годишно, информационната форма до РЗИ; 

Т06- годишно, информационната форма до РЗИ, до 20 март; 

Т08-годишно, информационната форма до РЗИ; 

Т09-годишно/тримесечие, информационната форма до НСИ; 

Т11-годишна справка за дейността на управителя, приложена към ГФО; 

Т13-нетна експозиция, с ГФО, баланс и ОПР, годишно; 

Т15-месечни фактури за извършени медицински дейности, по ИД с РЗОК. 

Забележка: Не се подават информационни форми Т04, Т07, Т014, Т016. 
 

ІІ. Кметът на община Шумен да издаде заповед за прилагане на настоящото решение, като 

определи реда и длъжностните лица за приемане и анализиране на информацията в електронен вид, 

респ. на хартиен носител. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                             НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 


