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Д О К Л А Д
От Временна комисия, избрана с Решение №874,
по протокол № 36 от 27.09.2018г, на ОбС – Шумен
и Заповед №РД 25-593/21.03.2019г, на Кмета на
Община Шумен

Относно: Прилагане за общинските лечебни заведения на единния
Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения –
търговски дружества.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
В изпълнение на дадения с решението на Общинския съвет Шумен
комисията се запозна с въведения Единен стандарт за финансово
управление на държавните лечебни заведения, обема на информацията,
която следва всяко лечебно заведение да изпраща, в каква срочност и
електронна фирма. Първо, комисията се запозна с опита на „МБАЛШумен“ ЕАД по изпълнение на въведения единен стандарт за държавните
лечебни заведения. Проведохме няколко поредни срещи с ръководствата
на общинските лечебни заведения, включително гл.счетоводител, които
дадоха информация за отчетните форми за финансовото състояние, които
попълват и изпращат на Община Шумен и на държавните контролни
органи – Сметна палата, РЗИ и др. На тази база комисията формира
решението си за настоящия доклад, със следните приоритети: възможно ли
е и в каква степен да се адаптират и съответно приложат, отчетни форми от
единния стандарт за общинските лечебни заведения, в съответствие с
въведените към момента отчетни форми и при съобразяване със статута на
съответното общинско лечебно заведение по регистрацията му по Закона
за лечебните заведение – съответно за болнична помощ или доболнична

помощ /медицински център/. Това е въведеното разграничение във
формите и в единния стандарт, което комисията съобрази поотделно за
общинските лечебни заведения: „КОЦ-Шумен“ ЕООД, „ДКЦ-І Шумен“
ЕООД и ДЦ“ДЕНТ-Шумен“ ЕООД.
В Единен стандарт за финансово управление на държавните лечебни
заведения – търговски дружества са заложени за изпълнение от
държавните лечебни заведения следните отчетни форми:
Т01Отчет за всеобхватния доход – годишен;
Т02Отчет за финансовото състояния – годишен;
Т03Отчет за паричния поток по прекия метод – годишен;
Т04Рекапитулация по т.12;
Т05Икономически показатели за дейността – годишен;
Т06Справка за персонала – годишна;
Т07Натурални показатели за дейността на стационара (ЛЗ за
болнична помощ) – годишна;
Т08Разходи на леглоден, по видове (за ЛЗ за болнична помощ) –
годишна;
Т09Справка за движението на нетекущите активи в лева – годишна;
Т10Отчет за собствения капитал в лева – годишна;
Т11Справка за начислените възнаграждения по договори за
управление и контрол – годишна;
Т12Справка по обороти и салда към крайната дата на отчета, за
договорите по контрагенти – годишна;
Т13Отчет за размерите на нетната експозиция – годишна;
Т14Дейност с натурални и стойностни показатели по болнични звена
(ЛЗ за болнична помощ) – годишна.
Т15Дейност по Клинични пътеки, Амбулаторни процедури и
Клинични процедури с мапирани към нея допълнително заплатени
медицински изделия и лекарствени продукти по договора с НЗОК.
Т16Рекапитулация по договорите за закупуване на нетекущи активи
с МЗ, неприключили с вдигане на капитала.
Комисията установи, че към настоящия момент общинските лечебни
заведения имат въведено задължение и подават идентична информация,
както следва:
Т01, Т02, Т03, Т04, Т10, Т11, Т13 – информацията по тези форми се
внася в Община Шумен от общинските лечебни заведения с Годишния
финансов отчет, Баланс и Отчет за приходите и разходите, в съответните
приложения.
Т012 - информацията се съдържа и в тримесечните отчети /междинни
отчети/, които общинските лечебни заведения имат задължение да
обявяват, като ги поставят на сайта си. Комисията констатира, че това
задължение се изпълнява от всички общински лечебни заведения.
Т05-годишно, информационна форма до РЗИ;

Т06- годишно, информационна форма до РЗИ, до 20 март;
Т09-годишно/тримесечие, информационна форма до НСИ;
Т11-годишна справка за дейността на управителя, приложена към
ГФО;
Т12-тримесечни /междинни/ отчети на сайта на ЛЗ;
Т13-нетна експозиция, с ГФО, баланс и ОПР, годишно;
Т15-месечна фактури за извършени медицински дейности, представя
се на РЗОК по Индивидуалния договор.
Комисията приема, че е приложимо за общинските лечебни
заведения следва да изпращат в Община Шумен, за нуждите на
оперативния контрол копия от същите електронни форми или бланки на
хартиен носител, описани по-горе.
По информационни форми Т04, Т07, Т08, Т014, Т016 общинските
лечебни заведения не подават данни, поради което се явяват и
неприложими към системата за оперативен контрол на Община Шумен.
Комисията взема предвид и регистрацията на общинските лечебни
заведения по ЗЛЗ – „КОЦ-Шумен“ ЕООД, за болнична помощ; ДКЦ-І
Шумен“ ЕООД и ДЦ“ДЕНТ-Шумен“ ЕООД, за доболнична помощ.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА,
временната комисия предлага следното
РЕШЕНИЕ:
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.
Комисия:
Председател:1.
2.
/Пламен Петков/
/д-р Стоян Тодоров/

3.
/Седат Кадир/

4.
/д-р Светлана Маркова/

5.
/д-р Сотир Караниколов/

6.
/д-р Магдалена Ангелова/

7.
/д-р Малина Милчева/

8.
/Екатерина Драгиева/

9.
/Жанета Асенова/

