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II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ПОДГОТОВКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Основание за избор на процедура. 

Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на ЗОП и в изпълнение на 
Решение № 19/12.06.2015г. на СД на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, взето 
във връзка с Решение по т.11 и т. 12 от Протокол на Общо събрание на акционерите. 
Процедурата е открита с Решение №428/23.06.2015г. на Изпълнителния директор на 
„УМБАЛ - проф.д-р Ст.Киркович" АД 

Подготовка и организация на процедурата 

Всички кандидати, изявили желанйе за участие в процедурата, могат да получат 
документация за участие от "профила на купувача" на адрес: htpp://www.mbal-
kirkovich.org/, в който документацията за участие се публикува в първия работен ден, 
следващ деня на публикуването на обявлението. Документация за участие може да 
бъде получена и на място в "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД, гр.Стара Загора, 
ул."Ген.Столетов" № 2 или по искане на желаещо да участва в процедурата лице да му 
бъде изпратена. В тези случаи документацията се получава/изпраща срещу заплащане 
на 30 лв. с ДДС в касата или по сметката на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович" АД, 
гр.Стара Загора, ул."Ген.Столетов" № 2. 

Желаещите да получат на място документация за участие в процедурата могат 
да направят това в срока, посочен в обявлението за поръчката всеки работен ден - от 
7.30часа до 13.30часа на 31.07.2015год. от Деловодството на "Университетска 
Многопрофилна болница за активно лечение - Проф.Д-р Ст.Киркович" АД - гр.Стара 
Загора. 

Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на „УМБАЛ Проф.Д-р 
Ст.Киркович"АД, гр.Стара Загора в срок до 16:00часа на 10.08.2015год. 

Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа на 
11.08.2015год. в административна сграда на „УМБАЛ Проф. Д-р Ст.Киркович" АД, 
гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" № 2. 

2. Информация за предмета на поръчката. 

А. Предмет на поръчката. 

"Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за 
покриване на просрочени задължения на дружеството в размер до 6 500 000 лева и 
кредит за финансиране на инвестиции в размер до 3 500 000 лева 

УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, в качеството си на възложител цели 
чрез провеждането на процедура за избор на изпълнител Закона за обществените 
поръчки да получи най-изгодната оферта от банкова институция за получаването на 
кредити, с които да се осъществи финансиране за покриване на просрочени 
задължения на дружеството и кредит за финансиране на инвестиции. 

Б. Описание на предмета и изисквания към услугата. 

Предмет на настоящата обществена поръчка е открита процедура по ЗОП, 
на банкова финансова институция, която да предостави на УМБАЛ „Проф. Д-р 
Ст. Киркович" АД, кредит за покриване на просрочени задължения на 
дружеството до 6 500 000 (шест милииона и петстотин хиляди) лева и кредит за 
инвестиции в размер до 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева. 
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Допустими за финансиране от предоставения кредит за покриване на 
просрочени задължения на дружеството следва да бъдат всички задължения към 
контрагенти с просрочен характер, с падеж до крайния срок за усвояване на 
кредита. 

Изпълнителят следва да се придържа точно към изискванията на 
възложителя и към всички действащи нормативни актове и изисквания, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката. Договорът за обществената поръчка се 
сключва в съответствие с проекта на договор, който всеки един участник следва 
да представи към офертата си и който трябва да отговаря на изискванията на 
Възложителя, като изпълнителят предоставя услугата съгласно изискванията на 
възложителя и направеното от него предложение. 

2. Количество и обем. 

С настоящата процедура се цели изборът на една банкова финансова 
институция за предоставяне и на двата* кредита, поради което участниците в 
процедурата да включат в офертата си предложение на условия за предоставяне на 
двата кредита, отговарящи на следните изисквания: 

Позиция 1 

2.1.1. Максимален размер на кредит за финансиране кредит за покриване на 
просрочени задължения на дружеството до 6 500 000 лева. 

2.1.2. Валута на кредита - ЛЕВА 

2.1.3. Вид на дълга стандартен банков кредит. 

2.1.4. Срок на кредита - 60 месеца, считано от датата на подписване на договора. 

2.1.5. Начин на обезпечаване -

А. Ипотека върху недвижими имоти собственост на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст 
Киркович" АД, както следва: 

Ипотека върху недвижими имоти собственост на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. 
Киркович" АД, както следва: 

1 Имот - сграда -Университетска поликлиника -Стара Загора, ул. "Армейска" № 
11, с индентификатори-68850.502.450.16.1; 68850.502.450.16.2; 
68850.502.450.16.3; 68850.502.450.18.1; 68850.502.450.20; 68850.502.450.17, 
целия имот с площ от 2825 кв. м. 

2 Имот - Сграда -Акушеро-гинекологичен комплекс, гр.Стара Загора, 
ул."Ген.Столетов"№ 117 и ул."Асен Велчев", с индентификатори-
68850.514.417.2; 68850.514.417.3; 68850.514.417.4; 68850.514.417.5; 
68850.514.417.6, целия имот с площ от 5454 кв. м. 

3 Имот- сграда - Отделение по хемодиализа гр. Стара Загора, пар.1, кв. 524, 
ул."Ген.Столетов"№ 2, с индентификатори-68850.502.497.78, целия имот с площ 
от 902 кв. м. 

4 Имот-сграда-Пералня, гр. Стара Загора, nap.I, j<b.524, ул.Тен.Столетов" № 2, 
целия имот с площ от 512 кв. м. 

5 Имот-сграда -Аптека № 9 и музей - 2ет. М.с. 324,98 кв. м. /патоанатомия/, с 
индентификатори - 68850.502.497.75; 68850.502.497.76; 68850.502.497.77, целия 
имот с площ от 315 кв. м. 

6 Имот - сграда - Първа поликлиника, гр. Стара Загора,пар.1,кв.524, 
ул.Тен.Столетов"№ 2, с индентификатори - 68850.502.497.11; 68850.502.497.12, 
целия имот с площ от 2277.28 кв. м. 



Б. Особен залог върху бъдещи вземания на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД от 
Националнота здравно-осигурителна каса, учреден от дружеството, по банкова сметка 
на възложителя, която ще бъде заявена като сметка, по която да постъпват средствата 
по договор/и с НЗОК. 
2.1.6. График за усвояване на финансовия ресурс. Усвояването на главницата по 
кредита за кредит за покриване на просрочени задължения на дружеството ще става в 
съответствие със следния индикативен график за усвояване на финансовия ресурс: 
около 3 500 000 лева след 30 дни от датата на сключване на договора, около I 500 000 
лева след 60 дни от датата на сключване на договора и около 1 500 000 лева след 90 
дни от датата на сключване на договора. 
2.1.7. Максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 
ОЛП на БНБ плюс надбавка, но кумулативно не по-висок от 5.5 % годишно за целия 
срок на кредита. 
2.1.8. Такса управление /платима еднократно при усвояване, изчислявана върху 
максималния размер на кредита/ - не по-висока от 1 %. 
2.1.9. Такса предсрочно погасяване - без такса. 
2.1.10. Наказателна лихва — надбавка, върху договорената лихва по т. 2.1.7., 
начислявана върху сумата на просрочената главница, като сборът на редовния лихвен 
процент и наказателната надбавка не следва да надвишава 7 процентни пункта 
годишно. 
2.1.11. Пропорционално намаляване при запазване на степента на обезпеченост или 
освобождаване изцяло на обезпечението по кредита, съответно при частично или 
пълно погасяване на кредита преди изтичането на срока за погасяване. 
Позиция 2 

2.2.1. Максимален размер на кредита за финансиране на инвестиции - 3 500 000 лева. 
2.2.2. Валута на кредита - ЛЕВА 
2.2.3. Вид на дълга - стандартен банков кредит. 
2.2.4. Срок на кредита - 60 месеца, считано от датата на подписване на договора. 
2.2.5. Начин на обезпечаване 

А. Особен залог върху бъдещи вземания на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД от 
Националнота здравно-осигурителна каса, учреден от дружеството, по банкова сметка 
на възложителя, която ще бъде заявена като сметка, по която да постъпват средствата 
по договор/и с НЗОК. 
Б. Ипотека върху недвижими имоти собственост на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. 
Киркович" АД, както следва: 

Ипотека върху недвижими имоти собственост на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. 
Киркович" АД, както следва: 

1 Имот - сграда -Университетска поликлиника -Стара Загора, ул. "Армейска" № 
11, с индентификатори-68850.502.450.16.1; 68850.502.450.16.2; 
68850.502.450.16.3; 68850.502.450.18.1; 68850.502.450.20; 68850.502.450.17, 
целия имот с площ от 2825 кв. м. 

2 Имот - Сграда -Акушеро-гинекологичен комплекс, гр.Стара Загора, 
ул."Ген.Столетов"№ 117 и ул."Асен Велчев", с индентификатори-
68850.514.417.2; 68850.514.417.3; 68850/514.417.4; 68850.514.417.5; 
68850.514.417.6, целия имот с площ от 5454 кв. м. 

3 Имот- сграда - Отделение по хемодиализа гр. Стара Загора, пар.1, кв. 524, 
ул."Ген.Столетов"№ 2, с индентификатори-68850.502.497.78, целия имот с площ 
от 902 кв. м. 

4 Имот-сграда-Пералня, гр. Стара Загора, пар.1, кв.524, ул.Тен.Столетов" № 2, 
целия имот с площ от 512 кв. м. 
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5 Имот-сграда -Аптека № 9 и музей - 2ет. М.с. 324,98 кв. м. /патоанатомия/, с 
индентификатори - 68850.502.497.75; 68850.502.497.76; 68850.502.497.77, целия 
имот с площ от 315 кв. м. 

6 Имот - сграда - Първа поликлиника, гр. Стара Загора,пар.1,кв.524, 
ул."Ген.Столетов"№ 2, с индентификатори - 68850.502.497.11; 68850.502.497.12, 
целия имот с площ от 2277.28 кв. м. 

2.2.6. График за усвояване на финансовия ресурс. Възложителят няма задължение да 
усвои пълния размер на кредита. Усвояването на кредита се извършва по заявени 
инвестиционни намерения на Възложителя. 
2.2.7. Максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от ОЛП на БНБ 
и надбавка, но кумулативно не по-висок от 5.5% годишно за целия срок на кредита. 
2.2.8. Такса управление /платима еднократно при усвояване, изчислявана върху 
максималния размер на кредита/ - не по-висока от 1 %. 
2.2.9. Такса предсрочно погасяване - без такса. 
2.2.10. Наказателна лихва - надбавка,' върху договорената лихва по т. 2.2.7., 
начислявана върху сумата на просрочената главница, като сборът на редовния лихвен 
процент и наказателната надбавка не следва да надвишава 7 процентни пункта 
годишно. 
2.2.11. Пропорционално намаляване при запазване на степента на обезпеченост или 
освобождаване изцяло на обезпечението по кредита, съответно при частично или 
пълно погасяване на кредита преди изтичането на срока за погасяване. 

3. Изисквания към техническото предложение: 
Техническото предложение на участника следва да включва предложенията на 
участника по всяка от точките по Позиция 1 (от 2.1.1. до 2.1.11.) и Позиция 2 (от 2.2.1. 
до 2.2.11), описани по-горе. 

ВАЖНО: Предложение от участник, по която и да е от точките по Позиция 1 
(от 2.1.1. до 2.1.11.) и Позиция 2 (от 2.2.1. до 2.2.11), което не отговаря на 
зададените критерии ще води до недопускането до оценяване на офертата ни 
този участник и отстраняването му от процедурата. 

В предложението трябва да има подробно описание на вижданията на участника за 
методологията за обслужване на възложителя, сроковете за обработка на исканията на 
възложителя за усвояване на кредита, предвиждането на участника за преодоляването 
на технически затруднения, в случай на възникване на такива, с оглед спазването на 
предложените от него срокове за обслужване на възложителя и обработка на 
исканията за усвояване на съотвстния кредит. 

Участникът трябва да посочи подробна процедура, която възложителят ще 
следва, с оглед усвояването на всеки от кредитите, включваща последователно 
посочени процедури, опис на документи за представяне (включително формалните 
изисквания към тях), срокове (в работни дни) за приключване на всяка от процедурите, 
отчетни документи (с формални изисквания към тях), онлайн услуги и др. 

Процедура, включваща описание на необходими документи и срокове за 
освобождаване на обезпеченията (в работни дни), включително при частично или 
пълно погасяване преди изтичане на срока на кредита по Позиция 1 и Позиция 2. 

2.2. Срок за изпълнение на поръчката, както следва: 

- договорът по кредита за покриване на просрочени задължения се сключва със 
срок до 60 месеца, считано от датата на подписването му. 
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- договорът по кредита за инвестиции се сключва със срок до 60 месеца, считано 
от датата на подписването му. 

2.3. Място на изпълнение на поръчката - предложен от изпълнителя негов 
банков клон или офис на територията на гр. Стара Загора или друг еквивалентен начин 
за изпълнение на дейностите по управление и обслужването на кредитите чрез място 
на стопанска дейност на територията на гр. Стара Загора 
2.4. Цена и начин за плащане 

Индикативна стойност на разходите за лихви и комисионни: 
Позиция 1: Индикативна стойност на разходите по Позиция 1, включваща лихви и 
такса управление 974 000 (деветстотин седемдесет и четири хиляди) лева. 
Позиция 2: Индикативна стойност на разходите по Позиция 2, включваща лихви и 
такса управление 524 000 (петстотин двадесет и четири хиляди) лева. 

Предложените лихви и такси за управление следва да включват всички преки и 
непреки разходи, които участникът ще извърши и възнаграждението му за изпълнение 
на поръчката. 

5. Гаранции 

5.1. Условия и размер на гаранцията за участие: 
Всеки участник в процедурата, трябва да представи към офертата си документ за 

гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция по Образец №8 
(или да съдържа условията за усвояване в приложения образец) със срок на валидност 
тридесет дни след срока на валидност на офертата на участника или парична сума в 
полза на „УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович" АД в размер на: 

Позиция!: 9740.00 лева 

Позиция 2: 5240.00 лева 

5.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в 

размер на 3 % от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение на 
договора е със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане на срока за 
изпълнение на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение 
- парична сума - или банкова гаранция. Банковата гаранция за изпълнение следва да 
бъде по образец съгласно Образец № 9 или да съдържа условията за усвояване в 
приложения образец. 

Банкова! а сметка на Възложителя е: 

IBAN: BG13BPBI79351055330901 ; BIC CODE: BPBIBGSF 

Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 

Възложителят освобождава гаранциите при условията на ЗОП, без да дължи 
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията, предвидени в 
ЗОП, актовете по прилагането му, и на посочените в документацията за участие. 

> 

1. Условия за участие в процедурата: 
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1.1. В настоящата процедура могат да участват само банкови финансови институции, а 
именно: 
Участниците следва да отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявените 
изисквания от Възложителя в обявлението и документацията за участие. 
1.2 Не може да участва в процедурата лице, при което е налице някое от следните 
обстоятелства: 

а) Кандидатът или участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако 
е реабилитиран: 

> за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

> за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
> за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; 
> за престъпление против собствеността по чл. 194 -217 от Наказателния 

кодекс; 
> за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 

кодекс. 
'> За престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със 

здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс 
против трудовите права на работниците 

У за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с 
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 

б) Кандидатът или участникът да не е обявен в несъстоятелност. 
в) Кандидатът или участникът да не е в производство по ликвидация или се 

намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 
г) Кандидатът или участникът да не е в открито производство по 

несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че кандидатът или участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда 
или кандидатът или участникът е преустановил дейността си. 

д) Кандидатът или участникът да не е лишен от правото да упражнява 
определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението. 

е) Кандидатът или участникът да няма парични задължения към държавата или 
към община, /в която е регистриран и в която кандидатствува/ по смисъла на чл. 162, 
ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт 
на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в 
която участникът е установен. 

ж) Кандидатът или участникът не е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от 
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси с възложителя или служители на ръководна длъжност в неговата 
организация; 

з) Кандидатът или участникът да не е сключил договор с лице, посочено в чл. 
21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

и) Кандидатът или участникът да не е свързано лице или свързано предприятие 
по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ДР на ЗОП с друг кандидат или участник в 
настоящата процедура. 

й) Кандидатът или участникът да не е участвал като външен експерт по чл.8. 
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ал.7 от ЗОП в подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка и да 
не е свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от ДР на ЗОП с външен експерт по чл.8, 
ал.7 от ЗОП, участвало в подготовката на процедурата за възлагане на обществената 
поръчка. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

2. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците: 

Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация: 

Минимални изисквания: 
1. Валиден лиценз за извършване на банкова дейност в Република България, 

съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, 
издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции; 

2. Участниците трябва да имат валиден кредитен рейтинг присъден от 
Standart & Poor's, Fitch Ratings, Moody's, БАКР или друга рейтингова агенция, 
регистрирана по правилата на Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на 
Съвета на Европа относно агенциите за кредитен рейтинг. 

3. Участникът следва да разполага с банков клон или офис на територията на 
гр.Стара Загора, или да осигури еквивалентен начин за обслужване на възложителя в 
гр.Стара Загора, чрез който да обработва необходимите документи във връзка с 
изпълнението на поръчката. 

Изискуеми документи: 
1. Копие от Валиден лиценз за извършване на банкова дейност в Република 

България, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и 
разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните 
институции; 

2. Удостоверение-справка за определен кредитен рейтинг. 
3. Списък-декларация с банкови клонове/офиси на участника на територията 

на гр.Стара Загора. 

IV. МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ. ПОДГОТОВКА II ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

Офертите, които ще бъдат представени от поканените участници в процедурата, 
трябва да бъдат със срок на валидност не по-малък от 120 (сто и двадесет 
календарни) дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължават срока на 
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена 
поръчка. 

При подаване на офертите, всеки участник'трябва да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия. Всеки участник има право да представи само един 
вариант на оферта, който включва задължително и двете обособени позиции. Не се 
допускат оферти само за една от обособените позиции. 
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1. Съдържание на офертата. Необходими документи за участие в 
обществената поръчка и минимални изисквания към участниците: 

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, който 
съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, със следното 
съдържание 

1. Плик № 1 с надпис "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", съдържаш 
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан 
от участника. 
1.2. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държа вата, в която кандидатът или участникът 
е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата 

1.3. Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или 
заверено от участника копие на платежен документ. 
1.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП 
/Образец № 3/, /Образец № 4/, /Образец № 5/. 
1.5. Документи за установяване съответствие с минималните технически 
изисквания: 
1. Копие от Валиден лиценз за извършване на банкова дейност в Република 

България, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и 
разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните 
институции; 

2 Удостоверение-справка за определен кредитен рейтинг. 
3 Списък-декларация с банкови клонове/офиси на участника на територията на 

гр.Стара Загора. 
1.6. Административни сведения за участника /Образец № 2/. 
1.7. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението в 

случай, че нямат представителни функции. 

1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП /Образец №10/. 
1.9. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП /Образец 11/ 
1.10. Проект на договор за всяка отделна позиция, съобразен с изискванията на 

Възложителя, подписан и подпечатан/ в проекта на договор не се попълват данните, 
съдържащи се в, ценовото предложение/. 

1.11. Оферта - /Образец 1/ 
Важно: Участниците трябва внимателно да се запознаят с указанията на 

Възложителя и да се въздържат от включване към офертите на излишни документи, 
както и многобройни документи, потвърждаващи едни и същи обстоятелства. 
Излишни документи, демонстриращи възможности и опит над изискваните, няма да се 
вземат предвид при оценка на офертите. Подписан проект на договора не следва да се 
представя към документацията. В проекта на договор не се попълват данните, 
съдържащи се в ценовата оферта 

2. Плик № 2 с надпис "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА", съдържащ техническо предложение /с подпис и печат на участника / -
Образец № 6. 

3. Плик № 3 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", съдържащ ценово 
предложение Образец № 7/ с подпис и печат на участника. 
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При изготвяне на ценовото предложение участниците се придържат към 
изискванията, предвидени в настоящата документация за участие. Участниците 
посочват предлаганата от тях цена в български лева, без ДДС. 

2. Изисквания към документите 
Всяка страница на предложението следва да е подписана, подпечатана и 

номерирана с пореден номер на страницата. Всички документи, които не са 
представени в оригинал или не са нотариално заверени копия следва бъдат заверени 
от участника с гриф "Вярно с оригинала". Документите и данните в предложението 
се подписват само от лица с представителни функции или от упълномощени от тях 
лица с нотариално заверено пълномощно. 

Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български 
език. Ако в предложението са включени документи, сертификати и референции на 
чужд език, същите следва да са придружени с превод. 

t 

3. Срок на валидност на предложенията 
Предложенията следва да бъдат валидни в срок най-малко 120 дни от 

крайния срок за подаване на оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще 
бъде отстранено от Възложителя, като несъответстващо на изискванията. В 
изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено - от класираните 
участници, да удължат срока на валидност на предложенията, до момента на 
сключване на договора. 

4. Подаване на офертите 
4.1. Офертата, съдържаща трите плика по чл. 57, ал. 2 от ЗОП се изпраща на 

адреса, посочен в обявлението на Възложителя и в настоящата документация, като 
върху него се изписва обектът на поръчката, името и адресът на участника, телефон 
и факс. 

4.2. При приемане на предложението върху плика се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват 
във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ . 

4.3. Не се приемат предложения в незапечатан или с нарушена цялост плик. 
Такова предложение се връща на участника и това се отбелязва в регистъра. 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Критерий за възлагане: икономически най-изгодното предложение. 
1.1. Неколичествен показател (НП) с максимален брой - 10 точки. 

Неколичествен показател /НП/ Максимален 
точки 

НГ1 - Срок за обработка и разрешение по искане за усвояване в 
работни дни 

10 

Срокът по показател НП се предлага в работни.дни. Точките по показателя се 
определят, както следва: 

За предложен срок за обработка и разрешение по постъпило искане за 
усвояване по кредитите до два работни дни участниците получават максимален 
брои точки по показателя - 10 точки. 

За предложен срок за обработка и разрешение по постъпило искане за 
усвояване по кредитите до три работни дни участниците получават - 8 точки. 
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За предложен срок за обработка и разрешение по постъпило искане за 
усвояване по кредитите до четири работни дни участниците получават - 6 точки. 

За предложен срок за обработка и разрешение по постъпило искане за 
усвояване по кредитите до пет работни дни участниците получават - 4 точки. 

Всички предложения за срок за обработка и разрешение по постъпило искане 
за усвояване по кредитите над пет работни дни участниците получават - 2 точки. 

1.2 Количествени показатели (КП) с максимален общ брой - 90 точки. 
Количествени показатели /КП/ точки 

КП1. Годишен лихвен процент 80 
КП2. Такса управление 5 
КПЗ. Наказателна лихва 5 

Общо количествени показатели 
» 

до 90 
точки 

максимум 

1.2.1.Участниците получават точки по показател КП1, определени по следната 
формула: 

Минимален предложен лихвен 
процент - ОЛП на БНБ + надбавка 
(различна от 0) ,г „ - _ Крайна оценка по 
Предложен от участника лихвен х 80 - п о д п о к а з а т е л я К П ! 

процент - ОЛП + надбавка (различна 
отО) 

1.2.2.Участниците, получават точки по показател КП2, определени по следната 
формула: 

Минимална предложена такса 
управление ^ _ Крайна оценка по подпоказателя 
Предложена от участника такса ' КП2 
управление 

1.2.3.Участниците получават точки по показател КПЗ, определени по 
следната формула: 

Минимална предложена наказателна 
лихва Крайна оценка по подпоказателя ^ ^ _ 
Предложена от участника КПЗ 
наказателна лихва 

Оценката на участника по количествените показатели се изчислява съгласно 
следната формула: 

КП = КП1 + КП2 + КПЗ 

1.3 Комплексната оценка (КО) на техническите предложения на участниците ще се 
изчислява по следната формула: ' 
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к о = н п + к п 

Комплексната оценка се определя за всяка обособена позиция, след което се 
сумират двете комплексни оценки и се получава крайната комплексна оценка за 
класиране на кандидата. Офертата, получила най-висока крайна комплексна оценка, се 
класира на първо място. 

1.4 Ако по някои от показателите е посочена стойност 0.00, то за целите на 
изчислението 0.00 се замества с 0.01. 

Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка. 
ВАЖНО: 
При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 
най-изгодна се приема тази оферта, в ко'ято се предлага най-ниска цена. При условие 
че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 
показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място оферти, ако "икономически най-изгодната 
оферта" не може да се определи по реда, предвиден в предходните изречения на този 
параграф. 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
(1) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 
оферти. 
(2) При- промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 
писмено. 
(3) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 
(4) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните 
членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 
(5) В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от 
членовете е подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по 
един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 
на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява 
документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 
1« т. 14 от ЗОП. 
(6) След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 
(7) Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 
(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор 
или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по ал. 7 до 
всички участници. 
(9) Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни 
от получаването на протокола по ал. 7. Участникът няма право да представя други 
документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в 
протокола на комисията. 
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(10) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите 
в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 
(11) Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от 
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и 
лица, да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни, допълнителни 
доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази 
възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 
(12) Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 

основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. 
(13) В случаите по ал. 12 възложителят уведомява Комисията за защита на 
конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на 
процедурата. 
(14) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на критериите за 
подбор, определени от възложителя; 

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя; 

4. който не е представил някой от необходимите документи или информация 
по чл. 56 от ЗОП. 

5. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 
от ЗОП; 

6. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил 
невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 
критерии за подбор. 
(15) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47. ал. 1 и 5 от 
ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок 
от настъпването им. 
(16) Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се отваря. 
(17) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 
предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия: 

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на 
съответствието им с изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70. ал. 1 от 
ЗОП за предложенията в плик № 2; 

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 
(18) Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на 
ценовите оферти и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето. При отваряне на ценовите оферти комисията 
оповестява предлаганите цени. 
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(19) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето 
на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал.18 резултатите 
от оценяването на офертите по другите показатели. 
(20) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията 
трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 
образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 
може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 
(21) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал.20 и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ 

(22) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 
за отстраняване от процедурата. 
(23) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 
участникът да се отстрани. 
(24) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 
предварително обявените условия. 
(25) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията 
не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел 
до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно. 
(26) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 
(27) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е 
избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема 
тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се 
сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
(28) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага: 

1. по критерий ,.най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече 
оферти, или 

2. по критерий „икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не 
може да се определи по реда на раздел VI т.27 от настоящата документация. 
(29) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, който съдържа: 
1. състав на комисията и списък на консултантите; 
2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и 

мотивите за отстраняването им; 
3. становищата на консултантите; 
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4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 
включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки 
показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до 
разглеждане и оценяване; 

6. дата на съставяне на протокола. 
7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на 

членовете на комисията. 
(30) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 
възложителя заедно с цялата документация. 
(31) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 
(32) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията 
издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 
определен за изпълнител. 
(33) В решението по ал.32 възложителят посочва и отстранените от участие в 
процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 
(34) Възложителят изпраща решението по ал.32 на участниците в тридневен срок от 
издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, 
ал. 4 от ЗОП. 
(35) При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 
възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или 
достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да 
откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 
конкуренцията. 
(36) Допуснатите за по-нататъшно участие фирми да имат предвид, че отварянето на 

ценовите оферти ще се извърши на 14-я работен ден в 11.00 часа в Заседателната зала 
на УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович АД гр. Стара Загора от първото заседание и 
отваряне на пликовете с документи на оферентите. Ако настъпи промяна в този срок, то 
участниците ще бъдат информирани допълнително. 

(37) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител. 
(38) Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с 
втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 
2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП; 
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на 

посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

VII. СКЛЮЧВАНЕ И ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ 

Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител съгласно 
приложения от кандидата проект, отговарящ на изйскванията на Възложителя, който 
включва всички предложения от офертата. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП и посочените 
в Решението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, от същия закон, както и да извърши 
съответна регистрация, когато е изискуемо, да представи документи или да изпълни 
друго изискване, което е необходимо за изпълнение • на поръчката съгласно 
изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя 
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при откриване на процедурата. При подписване на договора за обществена поръчка 
участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи освен гореописаните 
документите и гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в 
Решението за откриване на обществена поръчка и настоящите указания. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - За годината към 
31.12.2014год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТЧЕТНА И БАЛАНСОВА 
СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА "УМБАЛ 
ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ" АД 
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Представляващи: Съставител: 
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УМБАЛ „Проф- Д-Р Стоян Киркович"АД 
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 
За годината завършваща на 31.12.2014 г. 

Разход за данък върху печалбата 
Отсрочени данъци 

Нетна печалба/загуба за периода от 
Други компоненти на всеобхватен доход : 

Компоненти,които няма да бъдат 
рекласифицирани в печалбата или загубата 
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни 
доходи(актюерски загуби) 

Друг всеобхватен доход за годината нетно от 
данък: 
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 

BGN'000 BGN'000 

Приложение № 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 Г . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 Г . 

Приходи от продажби 1.1.1 21 265 27 341 
Приходи от правителствени и други дарения 1.1.2. 1 610 1 964 

Други загуби(доходи) от дейността нетно 1.1.3. ( 1 9 7 2 ) ( 3 6 1 ) 

Общо приходи 2 0 9 0 3 2 8 9 4 4 

Разходи за обичайна дейност 
Разходи за материали и консумативи 1.2.1. (6 847) (10 746) 
Разходи за външни услуги 1.2.2. (1 408) (1 687) 
Разходи за амортизация 1.2.3 (1 502) (1 978) 
Разходи за персонала 1.2.4. (13 698) (15 758) 
Други разходи 1.2.5. (1 065) (468) 

Суми с корективен характер 1.2.6. ( 2 8 6 ) ( 2 0 4 ) 

Себестойност на продадените стоки и материали (185) (339) 
Промени в запасите на незавършено 
производство. (101) 135 
Всичко оперативни разходи ( 2 4 8 0 6 ) ( 3 0 8 4 1 ) 

Печалба от оперативната дейност ( 3 9 0 3 ) ( 1 8 9 7 ) 

Финансови приходи 1.2.7. 179 15 

Печалба/Загуба преди данъци ( 3 7 2 4 ) ( 1 8 8 2 ) 

(3 720) 

(185) 

(185) 
(3 905) 

501 

(1 381) 

(1 381) 

Приложенията на страници отI до 35 са неразделна част от финансовия отчет. 

Изпълнителен директор: 
/доц.д-р Йовчс !ев/ 

Съставител: 
ивко Суф, 

Заверил: ' 0 0 1 9 К Я Г ^ 

/д.е.с Димитрина. П в ^ и а н 0ДИТ0р7/ 
ЗАВЕРИЛ ^ Ж Щ ^ Ш 

СЪГЛАСНО ДОКЛАД: 
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2 

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗАФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
към 31.12.2014г. 

Приложение 

АКТИВИ 

Имоти , машини и оборудване 

Нематериални активи 

Инвестиции в дъщерни предприятия 

Активи по отсрочени данъци 

Сума на нетекущи активи 

Текущи активи 

Материални запаси 

Търговски и други вземания 
и средства 

Сума на текущи активи 

ОБЩО АКТИВИ 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 
Акционерен капитал 

Резерви 

Натрупани печалба/загуба (24 848) 
Печалба/Загуба за годината (3 720) 

Собствен капитал 

ПАСИВИ 
Нетекущи пасиви 
Финансови пасиви 

Търговски и други задължения 
Правителствени и други дарения 
нетекуща част 

Сума на нетекущите пасиви 

Текущи пасиви 
Търговски и други задължения 
Задължения към персонала и 
осигурителни организации 

Правителствени и други дарения 
текуща част 

Данъчни задължения 

Сума на краткосрочните пасиви 

ОБЩО ПАСИВИ I 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 
Приложенията на страници от 7 >5 са неразделна част от финансовия отчет 

Изпълнителен директор 
Димитрина 
Пашова 

j j f ^ p r o i r Съставител: е.с Димитрин) 

СЪГЛАСНО ДОКЛАД 
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УМБАЛ „Проф Д-р Стоян Киркович"АД 

Парични средства от оперативната дейност 
Постъпления от клиенти и други дебитори 
Постъпления текущо финансиране 
Плащания на доставчици и други кредитори 
Плащания на персонала и за социално осигуряване 
Платени/получени лихви 

годината завършваща на 

2014 
BGN'000 

20 926 

BGN'000 

25 
(6 573) 

(14 115) 

Приложенията на страници от 7 до В5 са неразделна част от финансовия отчет 

Ь It'^Ti-* • • • Димитрима^ч Заверил 
шсса 

Изпълнителен директор: Ц.: 
з 140 Йовчев / 

Състава 

^еМкР&В6 . _ _ 

^ Г Л А С Н О ДОКЛАД: " « ^ f » 

1 489 

441 

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 
31.12.2014 година 

за 

Платени данъци(без корпоративни) 
Други постъпления/плащания (нето) 
Нетни парични потоци от оперативна дейност 

Парични потоци от инвестиционна дейност 
Дарения за инвестиции 
Покупка на дълготрайни активи 
Постъпления при вливане на предприятие 

Нетни парични средства от инвестиционна дейност 

Парични средства от финансова дейност 
Парични постъпления свързани с капиталови 
инвестиции 
Парични плащания свързани с капиталови 
инвестиции 
Получени лихви 

Нетни парични средства от финансовата дейност 

Нетно увеличение на паричните средства и 
паричните еквиваленти 
Наличности на паричните средства и парични 
еквиваленти на 1 януари 

Парични средства и парични еквиваленти на 31 
декември 

(1 048) 
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УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович"АД 

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 

За годината завършваща на 31.12. 2014 г. 
BGN'000 

1 
! 

Основен 
акционе 

рен 
капитал 

Резерв 
от 

последв 
ащи 

оценки 

Други 
резерви 

Натрупа 
ни 

печалби 
/загуби 

Общо 
собстве 

н 
капитал 

Салдо към 01 януари 2013година 11 356 1 789 427 (24 913) (11 341) 
Промени в собствения капитал за 
2013година 

Емисия на акционерен капитал 400 400 

Транформиране на преоценьчен резерв в 
нерапределена печалба 

(58) 58 

Други 7 7 
Общ всеобхватен доход (1 764) (1 764) 
Салдо към З1.декември 2013г 11 756 1 731 427 (26 612) (12 698) 

Корекция на отсрочени данъци 383 383 

Салдо към 01 януари 2013 след 
корекции на отсрочени данъци 11 756 1 731 427 (26 229) (12 315) 

Промени в собствения капитал за 
2014година 

] ! I 

I 
Транформиране на преоценъчен резерв в 
нерапределена печалба (3) 3 

I 

Общ всеобхватен доход за годината, в 
т.ч. (3 905) (3 905) 
*нетиа загуба (3 720) (3 720)1 
*други компоненти на всеобхватния 
доход , нетно от данъци 

1 
(185) 

| | 
(185) 

Салдо към 31 декември 2014 г. 11 756 1 728 427 (30 131) I (16 220) 
j ^ • 

j 

А 1 1 | 1 . . * 
Приложенията на станиии от 7 з 35 са неразделна част от финансовия отчет 

Изпълнителен директор:., 
/доц. д-

Съставигел. 

/ АЛ1Q «иммтркка \ 
{ UU1» Пашова ' 

/д.е.с Димитрина Па^сЩТ^Р3" 
ЗАВЕРИЛ 

СЪГЛАСНО ДОКЛАД: ^ Ш х 
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1.0бща информация 7 
II.Основни положения от счетоводната политика на дружеството 
База за изготвяне 8 
Приложени съществени счетоводни политики 10 
Приходи 10 
Разходи 11 
Имоти, машини, съоръжения и оборудване: 11 
Нетекущи нематериални активи 12 
Инвестиции 13 
Материални запаси 13 
Финансови инструменти » 13 
Търговски и други вземания 14 
Парични средства 14 
Търговски и други задължения 14 
Собствен капитал 14 
Лизинг 15 
Правителствени и други дарения 15 
Задължения към наети лица 15 
Данъчни задължения 17 
Ключови приблизителни оценки и предположения с висока 
несигурност 17 
Грешки и промени в счетоводната политика 18 
Свързани лица и сделки между тях 18 
Събития след края на отчетния период 18 
Отчет за паричния поток 19 
Отчет за промените в собствения капитал 19 
III.Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет 19 
1 Отчет за всеобхватния доход 19 
1.1.1.Приходи от продажби 19 
1.1.2.Приходи от правителствени дарения 20 
1.1.3.Други доходи 20 
1.2. Разход и 21 
1.2.1. Използвани суровини, материали и консумативи 21 
1.2.2.Разходи за външни услуги 21 
1.2.3.Разходи за амортизации 21 
1.2.4.Разходи за заплати и осигуровки на персонала 21 
1.2.5.Други разходи 22 
1.2.6.Балансова стойност на продадените активи/без продукция/ 22 
1.2.7. Финансови приходи 22 
2.Отчет за финансовото състояние 22 
2.1.Имоти, машини, съоръжения и оборудване 22 
2.2.Нематериални активи 24 
2.3.Инвестиции в дъщерни предприятия 25 
2.4.Материални запаси 25 
2.5.Търговски и други вземания 25 
2.6.Парични средства 25 
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2.7.1.Основен капитал t 27 
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1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

Наименование на дружеството: УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович " АД 

Към датата на съставяне на Индивидуалния годишен финансов отчет съвета на директорите 
е в състав: 

Председател: Светла Карастоянова 

Членове: 
- Доц.др Йовчо Йовчо - Изпълнителен директор: 

Светла Карастоянова 
- д-р Живко Желязков 

Съставител:Живко Стефанов Суфларчев 

Държава на регистрация на дружеството:Република България, фирмено дело № 1622/2000г. 
на Окръжен съд град Стара Загора 

Седалище и адрес на регистрация:гр.Стара Загора, ул. "Ген.Столетов" №2 

Финансовият отчет е индивидуаленотчет на дружеството. 

Предмет на дейност на дружеството: 
Основната му дейност е лечебна дейност и е свързана с диагностика на остри 

заболявания,травми,изострени хронични болести,състояния,изискващи оперативно лечение в 
болнични условия по следните основни медицински специалности:вътрешни болести, детски 
болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, 
неврология, неврохирургия,анестезиология и интензивно лечение,очни болести,ушно-носно-
гърлени болести,инфекциозни болести,физикална терапия и рехабилитация,лабораторно-
ехографска и рентгенова диагностика,родилна помощ,диагностика и консултация,поискани от 
лекар от друго лечебно заведение,медико-козметични услуги,клинични изпитания на лекарства 
и медицинска апаратура, и инвазивна кардиология. 

Дата на финансовия отчет:Ъ\ Декември 2014 г. 

Текущ период: годината започваща на 01 януари 2014 г. и завършваща на 31 декември 2014 г. 

Предходен период: годината започваща на 01януари 2013 г.и завършваща на 31 декември 2013 г. 

Дата на одобрение за публикуване/27 март 2015 година 

Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите, чрез решение вписано в 
Протокол № 11 дата 27 март 2015г. ' 
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Структура на основния капитал към 31.12.2014 г 

Акционери Участие % Брой акции Номинална 
стойност (лв.) 

Държава 81.32 956106 9561060 
Община Братя Даскалови 0,55 6414 64140 
Община Гълъбово 0,83 9747 97470 
Община Казанлък 4,09 48130 481300 
Община Мъглиж 0,66 7725 77250 
Община Опан 0,21 2522 25220 
Община Павел баня 0,79 9297 92970 
Община Раднево 1,24 14635 146350 
Община Стара Загора 8,43 99069 990690 
Община Чирпан 1,34 15709 157090 
Община Гурково 0,29 3371 33710 
Община Николаево 0,25 2901 29010 
ОБЩО регистриран капитал 1175626 11756260 
Към 31.12.2014 година списъчният състав на персонала в дружеството е 1321 работници и 
служители( към 31.12.2013г- 1507) 

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 

Приложима обща рамка за финансови отчети 
Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с 
изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това 
законодателство международните счетоводни стандарти (МСС) приети от Комисията на 
Европейският съюз са задължителни за финансовите институции и компании, регистрирани на 
фондовата борса, както и за всички български търговски дружества, които отговарят на 
изискванията на Закона за счетоводството за задължително прилагане на МСС. Съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството в сила от 01.01.2007 година всички предприятия, 
които следва да прилагат МСС, използват директно тяхната актуална версия приета от 
комисията на ЕС и публикувана в официалния вестник на Европейският съюз. 

База за изготвяне на индивидуалния финансовия отчет 
Индивидуалният финансов отчет на УМБАЛ „ Проф.д-рСт.Киркович"АД е изготвен в 
съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се 
състоят от : стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на 
МСФО(КРМСФО),одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и 
Международните счетоводни стандарти и тълкувания на Постоянния комитет за 
разясняване(ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти(КМСС), 
които ефективно са в сила от 1 януари 2014 г. Всички Международни стандарти за финансови 
отчети публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода на 
изготвяне на тозииндивидуален финансов отчет, са приети от Европейския съюз чрез процедура 
за одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз. 
За текущата година ръководствотонапредприятиетосе е съобразило с всичкистандарти и 
разяснения, коитоса били уместни за неговатадейност и саприетиофициалнозаприложениеот 
ЕС къмдататанаизготвяненанастоящияфинансовотчет. Ръководствотонадружеството е 

8 



УМ БАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2014 г 

направилопрегледнавлезлите в силаот 01 януари 2014годинапромени в 
съществуващитесчетоводнистандарти и счита, 
четененалагатзначимипроменипоотношениенаприлаганатапрезтекущатагодинасчетоводнаполит 
ика, с изключение на промените в МСС 19 „ Доходи на персонала" от 2013 г. Във връзка с 
направените изменения в този стандарт дружеството промени своята политика за отчитане на 
актюерски печалби и загуби по план с дефинирани доходи от текущо признаване в 
печалби(загуби) към признаване в друг всеобхватен доход 
Същотака, ръководствотосчита, че не е необходимодаоповестяватезистандарти и разяснения, в 
коитосанаправенипромени, нотенесеотнасятдодейносттаму, 
тъйкатотовабимоглодадоведедонеразбиране и 
подвежданенапотребителитенаинформацияотгодишниямуфинансовотчет. 

Счетоводни принципи 
Индивидуалния финансов отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни 
предположения за текущо начисляване и за действащо предприятие, който предполага, че 
Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. 
Оценката на активите и пасивите и измерването на приходите и разходите е осъществено при 
спазване на принципа на историческата цена 

Функционална валута и валута на представяне на финансовите отчети. 
Функционалната валута е валутата на основната икономическа среда, в която едно търговско 
дружество функционира и в която главно се генерират и изразходват паричните средства. Тя 
отразява основните сделки, събития и условия, значими от него. 
Дружествотоводисчетоводство и съставяфинансовитесиотчети в 
националнатавалутанаРепубликатаБългария - българскилев.Това е валутата, 
възприетакатоофициална, в основнатаикономическасреда, в коятодружествотооперира. От 1 
януари 1999 годинабългарскиятлев е с фиксиранкурскъмеврото: 1. 95583 леваза 1 евро. 
Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева. 

Сравнителни данни 
Дружеството представя сравнителна информация във финансовия отчет за една предходна 
година (период). 
Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират(преизчисляват) за да се постигне 

съпоставимост спрямо промени в представянето за текущата година. 

Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки 
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква от ръководството да 
направи най- добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, 
които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и 
разходите. Когато е прилагало счетоводната политика, ръководството се е основавало на 
собствената си преценка, базирана на историческия опит и анализ на всички фактори, оказващи 
влияние при дадените обстоятелства към датата на изготвяне на финансовите 
отчети.Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия 
отчет. 
Елементите на финансовите отчети, чието представяне включва по-висока степен на преценка 
или субективност, както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат 
значително влияние върху финансовите отчети като цяло, са възложени на външни 
специалисти. 
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Консолидация 
В съответствия с изискванията на МСФО 10 - „Консолидирани финансови отчети" дружеството 
е изготвило и консолидиран финансов отчет, включващ дружеството и неговите дъщерни 
дружества (заедно с групата). За да могат да придобият пълна представа за финансово 
състояние, за резултатите от дейността, както и за промените във финансовото състояние на 
групата като цяло, потребителите на този индивидуален финансов отчет е необходимо да го 
четат заедно с консолидирания финансов отчет на групата за финансовата година, завършваща 
на 31.12.2014 година. 

Приложени съществени счетоводни политики. 

Приходи 
Приходите в дружеството се отчитат на база принципа на текущо начисляване и до степента ,до 
която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото могат надеждно да се 
оценят .Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на 
изискването за причинна и следствена връзка между тях. 
Приходите се оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на 
получаване, нетно от косвени данъци( акциз и добавена стойност) и предоставени отстъпки и 
рабати. 

При продажба на стоки и материали приходите се признават, когато всички съществени 
рискове иползи от собствеността на стоките преминат у купувача. 
При предоставянето на услуги, приходите се признават отчитайки етапа на завършеност на 
сделката към датата на отчета за финансовото състояние, ако този етап е надеждно измерен, 
както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването и. 

Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора. 

Като други приходи се отчитат всички приходи, които не се генерират от обичайната дейност 
на дружеството.Постьпленията се оценяват по сумата на получените или дължими приходи, 
нетни от намаления, отстъпки и дарения. 

Приходите от правителствени дарения свързани с компенсиране на направени разходи, се 
признават в текущите печалби и загуби на систематична база за същия период,през който са 
признати разходите. 
Приходите от правителствени дарения, свързани с компенсиране на инвестиционни разходи за 
придобиване на актив, се признават в текущите печалби и загуби на систематична база за 
целия период на полезен живот на актива, обичайно в размера на признатите разходи за 
амортизация. 
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Финансовите приходи се включват в отчета за всеобхватния доход ( в печалбата или загубата 
за годината), когато възникнат и се състоят от: лихвени приходи по предоставени заеми и 
търговски вземания, приходи от лихви по текущи разплащателни сметки, положителни 
курсови разлики от валутни операции и приходи/печалби от сделки с инвестиции, в т.ч. 
дивидент. 

Разходи 
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на принципа 
на начисляване и съпоставимост. 
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги 
отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления 
и дейности. 
Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане. 
Разходите за бъдещи периоди са предплатените разходи, които касаят следващи отчетни 
периоди и се представят в отчета за финансово състояние към вземанията от доставчиципо 
аванси. 

Финансовите разходи се включват в отчета за всеобхватния доход( в печалбата или загубата за 
периода), когато възникнат и се състоят от:разходи за лихви,вкл. банкови такси и други преки 
разходи по кредити и банкови гаранции, както и лихви по финансов лизинг, отрицателни 
курсови разлики от валутни операции. Принципът на начисление се отнася до финансовите 
разходи, така както се отнася до всички други компоненти на отчета за доходите. 

Разходите за лихви по просрочени плащания към търговски контрагенти, се представят в 
Отчета за всеобхватния доход нетирано с други приходи от дейността, като Други 
(приходи/разходи) от дейността. 

Имоти, съоръжения,машини и оборудване 

Имотите, машините и съоръженията първоначално са оценени по цена на придобиване, 
образувана от покупнатаим стойност и допълнителните разходи , извършени по придобиването 
им и намалена с размера на натрупаната амортизация и евентуални обезценки. Дружеството е 
определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че 
притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като текущ разход в момента на 
придобиването им. Този праг не се съблюдава за дълготрайни активи,които са под 
регистрационен режим /недвижими имоти, автомобили, лицензи/. 

В съответствие с действащото законодателство до края на 2001г. дружеството е преоценявало 
дълготрайните си активи, в съответствие с инфлационните коефициенти, публикувани от 
Националния статистически институт(НСИ).През 2003 г и 2006 година е направена оценка от 
независим експерт и дружеството преоценява дълготрайните си активи по пазарни цени за 
периода, след което не са извършвани преоценки.От тези преоценки е формиран 
преоценъченрезерв,представен като част от капитала. Преоценъчния резерв се признава като 
неразпределена печалба, след като преоценения актив бъде отписан. 

Последващите разходи (ремонт или подмяна на резервни части) се прибавят към балансовата 
стойност на актива или се отчитат като отделен актив само когато се очаква, че Дружеството ще 
получи бъдещи икономически изгоди свързани с употребата на този актив и когато отчетната им 
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стойност може да бъде достоверно определена.Разходите за текущото обслужване на имоти, 
машини, съоръжения и оборудване се отчитат като текущи за периода. 

Получените имоти машини и съоръжения, чрез правителствени дарения се оценяват по 
справедлива стойност към датата на придобиването им. 
Освобождаване от имоти, съоръжения, машини и оборудване може да настъпи по различен 
начин ( чрез продажба, дарения, брак). При определяне датата на освобождаване от актива, 
дружеството прилага критериите на МСС 18 за признаване на приход от продажбата на стоки. 
Резултатът, произтичащ от продажбата или изваждането на имоти, машини и съоръжения се 
определякато разлика между постъпленията от продажба и балансовата стойност на актива и 
се признава в отчета за всеобхватния доход, към '„други доходи(разходи) от дейността". Частта 
от преоценъчния резерв отнасяща се за отписания актив, се прехвърля директно към натрупани 
печалби. 

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания 
полезен живот, определен към момента на придобиване на актива. Амортизацията на активите 
започва от момента, в който те са налични в дружеството, на мястото и състоянието, необходими 
за експлоатацията им по начина предвиден от ръководството. Амортизацията на активите се 
преустановява на по ранната от двете дати: 
датата, на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5;или датата на 
отписване на активите; 
Амортизацията не се преустановява в периоди на престой или изваждане от активна употреба, 
ако този период е по - малък от 12 месеца. 
Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е както 
следва: 

Земя Не се амортизира 
Сгради , съоръжения, предавателни устройства 25-50г. 
Енергетични и двигателни машини и оборудване 3.3-16.5г. 
Измервателни и регулационни уреди и 
инструменти 

З.Зг. 

Транспортни средства - леки автомобили 4г. 
Транспортни средства - специализирани 
автомобили 

4г. 

Стопански инвентар и оборудване 6.7г. 
Компютри, софтуер и мобилни телефони 2г. 

Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат, и ако е необходимо, се 
правят съответни корекции към всяка дата на баланса. 

Нетекущи нематериални активи 
Нематериалните активи са представени във финансовият отчет по цена на 
придобиване(себестойност),намалена с натрупана амортизация . 
Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за 
нематериален актив и на критериите за отчитане на нематериална активи формулирани в МСС 
38. 
Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната 
амортизация и натрупани загуби от обезценка. 
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В дружеството се прилага линеен метод на амортизация.Амортизацията започва, когато 
активът е на разположение за ползване. Амортизацията се прекратява на по-ранната от: датата, 
на която активът е класифициран като държан за продажба в съответствие с МСФО 5;или 
датата, на която активът е отписан; 
Средният полезен живот в години за основните групи амортизируеми нематериални активи, е 
както следва: 

Програмни продукти 2г. 
Лицензи и други нематериални активи 2-6.1T. 

Нематериалните активи се отписват от отчета за финансовото състояние, когато се извадят 
трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите 
или загубите от продажби на отделни активи от групата на „нематериалните активи" се определят 
чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към датата на 
продажбата. Тя се посочва нетно, към ,други доходи/(загуби) от дейността" на лицевата страна 
на отчета за всеобхватния доход( в печалбата или загубата за периода). 

Инвестиции в дъщерни дружества 
В настоящия индивидуален финансов отчет инвестициите в дъщерни дружества са представени 
по цена на придобиване която включва справедливата стойност на платеното възнаграждение и 
разходите по придобиването, свързани с инвестицията.(Приложение № 2.3) 
При покупка и продажба на инвестиции в дъщерни дружества се прилага „датата на 
сключване" на сделката. 
Инвестициите се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях на други 
лица при настъпване на правните основания за това или при заличаване на предприятията. 

Материални запаси 

Като материални запаси се отчитат: 
S материални запаси(лекарства,медикаменти, хранителни продукти , горива и други) които 

са необходими за осъществяване дейността на дружеството; 
S Разходи(медикаменти и консумативи) предоставени за лечебния процес на болните, в 

дните между края на текущата и началото на следващата година/незавършено 
производство/; 

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване.Оценката на 
потреблението им е извършвана, както следва: 

- лекарства - конкретно определена цена, базирана на срок на годност на лекарствените 
продукти; 
всички други материални запаси - по метода на средно претеглената цена. 

В края на годината материалните запаси се оценяват по по-ниската между цена на придобиване 
(себестойност) и нетната им реализируема стойност. 

Финансови инструменти 

Финансов инструмент е всеки договор, който едновременно поражда, както финансов актив в 
едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на капитала на друго 
предприятие.Финансовите активи и пасиви се признават в отчета за финансовото състояние, 
когато дружеството стане страна по договорните условия на съответния финансов инструмент, 
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породил този актив или пасив. Дейността на дружеството не предполага наличието на 
разнообразни финансови инструмент.Основните финансови инструменти са описани по долу. 

• Вземания от клиенти, други текущи вземания и предоставени аванси 

Вземанията в лева не са лихвени и са оценени по стойността на тяхното възникване, намалена 
с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителна оценка на загуби от съмнителни 
и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или част от нея 
съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се изписват, когато настъпят правните 
основания затова. Обезценката на вземанията се начислява към статията „ други разходи за 
дейността" на лицевата страна на отчета за всеобхватния доход( в печалбата или загубата за 
периода). Дружеството няма вземания във валута. 

• Парични средства и парични еквиваленти 
Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки в 
лева. Представени са по номинална стойност. За целите на изготвянето на отчета за паричните 
потоци , парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банка и каса. 

е Търговски и други задължения 
Търговските и други задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване 
(оригинално издадените фактури), която се приема за справедлива стойност срещу получените 
стоки и услуги. Задълженията във валута( в случай че възникнат такива) се оценяват по 
заключителния курс на БНБ към 31 декември на съответната година. 

Собствен капитал 

Акционерен(основен) капитал 
Дружеството е акционерно и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен 
размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на вземанията на 
кредиторите на дружеството.Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до 
размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това 
участие само в производство по ликвидация и несъстоятелност. Дружеството отчита основния 
си капитал по номинална стойност на регистрираните в Търговския регистър акции. 

Резерви 
Като резерви в отчета за финансовото състояние на дружеството са представени законови и 

други резерви формирани от печалбата в предходни отчетни периоди, както и преоценъчен 
резерв от преоценка на имоти, машини и съоръжения . Акционерите в дружеството могат да се 
разпореждат с капиталовите резерви. 
Преоценъчният резерв се прехвърля към натрупаните печалби, когато активите се отписват от 
отчета за финансовото състояние или са напълно амортизирани. 

Финансов резултат включва: 
Неразпределена към датата на финансовия отчет натрупана печалба от предходни периоди, 
непокрита към датата на финансовия отчет натрупана загуба от предходни периоди и 
финансовия резултат за текущия период. 
Дружеството е приело счетоводна политика да отразява корекции от промяна на счетоводна 
политика и фундаментални грешки чрез коригиране на салдото на резултатите от предходни 
отчетни периоди. 
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Печалба или загуба за периода 
Всички приходни и разходни статии, признати за периода, се включат в печалба или загуба, 
освен ако стандарт или разяснение от МСФО изискват друго. 
Печалба или загуба е общата сума на приходите минус разходите, като се изключват 
компонентите на друг всеобхватен доход. 
Лизинг 
Финансов лизинг 
Финансов лизинг е договор, който прехвърля в значителна степен всички рискове и ползи, от 
собствеността на актива. 
Дефиницията за договори за финансов лизинг обхващат и договори за наемане на активи, които 
съдържат клауза, даваща на наемателя опция за придобиване на правото на собственост 
върху актива при изпълнение на договорените условия.Тези договори се наричат още и 
договори за покупки на изплащане. 
Активите придобити,чрез финансов лизинг се признават по по-ниската от тяхната справедлива 
стойност към датата на придобиване или по настояща стойност на минималните лизингови 
плащания. Съществуващото задължение към лизингодателя се включва в отчета за 
финансовото състояние на дружеството, като задължение по финансов лизинг. 

Оперативен лизинг 

Разходите за наети активипо договори за оперативен лизингсе признават като разход в отчета 
за всеобхватния доход на линейна база за периода на лизинговия договор. 
Приходите, реализирани от активите отдадени по договори за оперативен лизинг се признават 
като приход в отчета за всеобхватния доход на база линейния методза целия срок на договора. 

Правителствени и други дарения 
Правителствени дарения съгласно МСС20 са помощ от правителството/правителствени агенции 
и подобни органи, които могат да бъдат местни, национални или международни/ под формата на 
прехвърляне на ресурси към дружеството в замяна на минало или бъдещо съответствие с 
определени условия по отношение на оперативните дейности на Дружеството. 
Дарения, свързани с активи се представят като отсрочени приходи (нетекущи пасиви), които се 
признават на приход систематично и пропорционално за срока на полезния живот на актива, 
когато има достатъчно сигурност , че те ще бъдат получени и че дружеството ще е в състояние 
да изпълни всички свързани с тях изисквания. Частта от прихода за следващите 12 месеца се 
представя като текуща част на правителствени и други дарения. 
Дарения, свързани с приходи се признават на приход в момента, в които се признават разходите 
за покриването, на които са получени. 

Задължения към наети лица 

Трудовите и осигурителните отношения с работниците и служителите в дружеството се 
основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите по действащото 
осигурително законодателство в България. 

Краткосрочни доходи 

Краткосрочните доходи на наетия персонал под формата на възнаграждения, бонуси и социални 
доплащания и придобивки (изискуеми за уреждане в рамките на 12 месеца след края на 
периода, в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се 
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признават като разход в отчета за всеобхватния доход( в печалбата и загубата за годината), 
освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в себестойността на 
определен актив, за периода в който е положен трудът за тях и като текущо задължение ( след 
приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на 
недисконтираната сума. 
Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на очакваните 
разходи по натрупващи се компенсируеми отпуски, която очаква да бъде изплатена като 
резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват 
приблизителната преценка на сумите за самите възнаграждения и на вноските по задължително 
обществено и здравно осигуряване , които работодателят дължи върху тези суми. 

t 
Планове с дефинирани вноски 
Основно задължение на дружеството като работодател в България е да извършва задължително 
осигуряване на наетия персонал за фонд „ Пенсии", допълнително задължително пенсионно 
осигуряване(ДЗПО),фонд „Общо заболяване и майчинство" (ОЗМ), фонд „ Безработица", 
фонд Трудова злополука и професионална болест"(ТЗПБ)) и здравно осигуряване. Размерите 
на осигурителните вноски се утвърждават всяка година със Закона за бюджета на ДОО и 
Закона за бюджета на НЗКО за съответната година 
Тези осигурителни пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството му на 
работодател, са планове с дефинирани вноски. При тях работодателят плаща месечно 
определени вноски в държавните фонд „ Пенсии", фонд „ОЗМ", фонд „Безработица", фонд „ 
ТЗПЗ", както и универсални и професионални пенсионни фондове - на база фиксирани по закон 
проценти и няма правно или конструктивно задължение да доплаща във фондовете бъдещи 
вноски в случаите, когато те нямат достатъчно средства да изплатят на съответните лица 
заработените от тях суми за периода на трудовия стаж.Аналогични са задълженията по 
отношение на здравното осигуряване. 
Дължимите от дружеството вноски по планове с дефинирани вноски за социалното и здравно 
осигуряване се признават като текущ разходв отчета за всеобхватния доход( в печалбата и 
загубата за годината), освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в 
себестойността на определен актив и като текущо задължение в недисконтиран размер, 
заедно и в периода на полагане на труда и на начислението на съответните доходи на наетите 
лица, с които доходи вноските са свързани. 

Планове с дефинирани доходи 
Съгласно българското трудово законодателство, дружеството в качеството му на работодател в 
България е задължено да изплати две или шест брутни месечни заплати на своите служители 
при пенсиониране, в зависимост от прослуженото време към датата на прекратяване на 
трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват нефондирани 
планове с дефинирани вноски. 
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за 

да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на финансовия отчет, по която те 
се представят в отчета за финансовото състояние.Респективно изменението в стойността им , 
включително признатите акпоерски печалби и загуби - се представя в отчета за 
всеобхватния доход и другия всеобхватен доход. Тази оценка изисква да бъдат направени 
предположения за нормата на дисконтиране, бъдещото нарастване на заплатите, текучеството 
на персонала и нивата на смъртност. Поради дългосрочния характер на доходите на персонала 
при пенсиониране, тези предположения са обект на значителна несигурност. 
Към датата на всеки годишен финансов отчет(без 2013г) дружеството назначава сертифициран 
актюер , който издава доклад с изчисления,относно дългосрочните задължения към персонала 
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за обезщетение при пенсиониране. Сегашната стойност на задължението по дефинирани 
доходи се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци, които се очакват да бъдат 
изплатени в рамките на матуритета на това задължение и при използване на лихвените 
равнища на държавни дългосрочни облигации, деноминирани в български лева. 
Актюерските печалби (загуби) произтичат от промени в актюерските изчисления и опита.Те се 
признават незабавно в отчета за всеобхватния доход, като друг всеобхватен доход, за периода за 
който възникват. 

Данъчни задължения 
Текущи данъчни задължения са задължения на дружеството във връзка с прилагането на 
данъчното законодателство. Представени в съохветствие с правилата на съответния данъчен 
закон за определяне на стойността на всеки вид данък. 

Данъци върху дохода 

Текущ данък върху доходите 
Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, 
която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на 
текущите данъци се прилагат приложимите за периода данъчни закони и съответните данъчни 
ставки. Приложими са законите, които са в сила или са в значителна степен приети към датата на 
съставяне на годишния финансов отчет.. 

Отсрочените данъчни активи и /или пасиви са сумите на (възстановимите) дължимите данъци 
върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на (намаляемите), облагаемите временни 
данъчни разлики. 

Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики,докато 
отсрочени данъчни активи се признават само ако има вероятност за тяхното обратно проявление 
и ако дружеството ще е в състояние в бъдеще да генерира достатъчно печалба, от която те 
могат да бъдат приспаднати. 
Отсрочените данъци се дебитират или кредитират директно в собствения капитал (а не в отчета 
за доходите), когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в собствения 
капитал през същия или предходни отчетни периоди. 
В отчета за финансовото състояние отсрочените данъчни активи и пасиви се представят 
компенсирано, тъй като подлежат на единен режим на облагане. 
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да 
бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на 
данъчните ставки и закони, действащи или влезли в сила,към датата на баланса. Към 31.12.2013 
2014 година , отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка 10%, която е валидна 
и за 2015 година. 

Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на 
дружеството. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност. 

Материални запаси (незавършено производство) 
Незавършеното производство( разходи за медикаменти и услуги )за лечебния процес на 
неизписани болни към датата на съставяне на годишния отчет се оценява , като броя на 
лежащо болните приети преди 31 декември и изписани след 01 януари на следващата година се 
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умножават по средния брой дни на лежащо болните за периода и разход в лева за един 
леглоден 

Актюерски изчисления. 

За 2014 година при определяне на настоящата стойност на дългосрочните задължения към 
персонала при пенсиониране са използвани изчисленията на сертифициран актюер , базирани 
на предположения за смъртност темп на текучество на персонала , бъдещо ниво на работни 
заплати и дисконтов фактор, които предположения са преценени от ръководството като 
разумни и уместни. (Приложение №2.9). 

Провизии за съдебни дела 
Откритите заведени съдебни дела срещу дружеството са основно за просрочени плащания по 
фактури за доставка на медикаменти, консумативи и услуги, които са начислени като разход и 
задължение в индивидуалния финансов отчет. 

Грешки и промени в счетоводната политика 
Грешки по смисъла на МСС8 могат да възникнат във връзка с признаването, оценяването, 
представянето или оповестяването на компоненти от финансовите отчети. Потенциалните 
грешки за текущия период, открити в същия период, се коригират преди финансовите отчети да 
сеодобрят за публикуване.Въпреки това, грешки понякога се откриват в последващ период и 
тези грешки от предходни периоди се коригират. 
Дружеството коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в първия 
финансов отчет, одобрен за публикуване след като са открити.Корекциите се правят чрез 
натрупаните печалби/загуби за периода в раздел за собствен капитал на Отчета за финансовото 
състояние. 

Свързани лица и сделки между тях 
Дружеството спазва изискванията на МСС24 при определяне и оповестяване на свързаните 
лица. 
Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани 
лица без разлика на това, дали се прилага някаква цена. 

Събития след края на отчетния период 
Събития след края на отчетния период са онези събития, както благоприятни, така и 
неблагоприятни, които възникват между края на отчетния период и датата, на която 
финансовите отчети са одобрени за публикуване. 
Разграничават се два вида събития: 
такива, които доказват условия, съществували към края на отчетния период (коригиращи 
събития след края на отчетния период); 
такива, които са показателни за условия, възникнали след края на отчетния период 
(некоригиращи събития след края на отчетния период); 
Дружеството коригира сумите, признати във финансовите отчетц, за да отрази коригиращите 
събития след края на отчетния период и осъвременява оповестяванията. 
Дружеството не коригира сумите, признати във финансови отчети, за да отрази некоригиращите 
събития след края на отчетния период. Когато некоригиращите събития след края на отчетния 
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период са толкова съществени, че неоповестяването би повлияло на способността на 
потребителите на финансовите отчети да вземат стопански решения 

Отчет за паричния поток 
Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод. 
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от: 
Оперативна дейност; Инвестиционна дейност ; Финансова дейност. 
Някои сделки, като например продажбата на дадено оборудване, могат да донесат печалба или 
загуба, която се включва в признатата печалба или загуба. Паричните потоци, които са свързани 
с подобни сделки представляват парични потоци от инвестиционна дейност. 
Паричните плащания за производство или придобиване на активи за отдаване под наем и 
впоследствие държани за продажба, са парични потоци от оперативна дейност. Паричните 
постъпления от наеми и последващи продажби на такива активи също са парични потоци от 
оперативни дейности. 

Отчет за промените в собствения капитал 
Съгласно приетата счетоводна политика отчета включва: 
Нетна печалба и загуба за периода; 
Салдото на неразпределената печалба, както и движенията за периода; 
Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите 
МСС се признават директно в собствения капитал; 
Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в 
съответствие с МСС 8; 
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците. 
Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения 
капитал. 

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет 

1. Отчет за всеобхватния доход 

1 .1 .1 . Приходи от продажби 

Вид приход 2014 г. 2013 г. 
Продажби на услуги в т.ч. 20743 26 785 
Медицински услуги 20637 26 682 
Наеми 106 103 
Други приходи в т.ч. 522 556 
Продажби на материали 208 379 
Специализации 83 109 
Други продажби 231 68 

Обшо 27 341 

Приходите от продажба на медицински услуги включват оказани услуги по договор с НЗОК 
по фиксирани цени определени за клинични пътеки, по договор с МЗ за извършени дейности за 
интензивно лечение и спешна медицинска помощ, както и други медицински услуги: 
потребителски такси, от изследвания, както и услуги на доброволни здравноосигурителни 
фондове и юридически лица. 
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Продажбата на материали включва свободна продажба на храна и напитки в стола на 
предприятието, приходи от префактуриране на ел.енергия и топлоенергия . 
Като други продажби се отчитат всички останали приходи от стопанската дейност на 
дружеството. 

Вид приход 2014 г. 2013 г. 
Приходи от правителствени 
дарения: 

1481 1 868 

Дарения за дълготрайни активи 643 1013 
Дарения за текуща дейност 818 814 
По програми за обучение 20 41 
Дарения от трети лица: 129 96 
Дарения за дълготрайни активи 25 57 
Дарения за текуща дейност 104 39 

Общо 1610 1 9 6 4 

Приходите свързани с нетекущи дълготрайни материални активи, представляват сумата на 
годишните амортизации на безвъзмездно придобитите активи финансирани от правителството, 
чрез министерството на здравеопазването и дарения от трети лица. Признати на систематична 
база за срока наполезния живот на активите. Приходите от правителствените дарения за 
медикаменти и приходи свързани с дарения на медикаменти различни от правителствени 
представляват признати приходи на база съпоставимост с разходите за влагането на тези 
медикаменти и консумативи, съобразно условията за които са предоставени. 

1.1. 3. Други доходи (загуби) от дейността нетно 
Вид приход 2014 г. 2 0 1 3 г. 

Платени лихви по просрочени търговски задължения 
и други (1 972 ) (361) 

Общо (1 972 ) (361) 

Като други доходи(загуби) от дейността са представени начислените лихви на контрагенти за 
закъснели плащания по доставки свързани пряко с дейността на дружеството.От общата сума 
на начислението за лихви, 1176 хил.лв е сумата начислена към „ Фьоникс" АД(Либра АД) по 
споразумения и фактури представени през 2014година, свързани с просрочени плащания от 
2010 година до датата на съставяне на отчета. 
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1. 2. Разходи 

1 .2 .1 . Използвани суровини, материали и консумативи 

Вид разход 2014 г. 2013 г. 
Медикаменти и консумативи 4 562 7 858 
Ел. Енергия 733 844 
Горивни,смазочни материали и пароподаване 490 699 
Вода 304 314 
Храна дежурен персонал 268 303 
Храна на болни 281 355 
Дезинфектанти « 52 103 
Медицински материали 42 67 
Постеловъчен инвентар 9 26 
Офис материали и консумативи 19 27 
Медицински формуляри 17 25 
Резервни части,гуми 15 
Други материали 55 125 

Общо 6 847 10 746 

1. 2.2. Разходи за външни услуги 
Вид разход 2014 2013 г. 

Абонаментни услуги техника 302 203 
Външни медицински услуги 208 222 
Пране на болнично бельо 161 208 
Ремонти 152 385 
Транспортни услуги 119 97 
Обработка на опасни отпадъци 118 162 
Други разходи за външни услуги 69 110 
Съобщителни услуги 57 73 
Правни,консултантски и одиторски услуги 54 30 
Абонаментна поддръжка софтуер 40 38 
Застраховки 32 18 
Граждански договори и хонорари 29 42 
Охрана 29 28 
Разходи за стерилизация 18 31 
Банкови такси и комисионни 10 15 
Наеми 10 25 
Общо 1408 1687 

1. 2.3. Разходи за амортизации 
В ни разход 2014 г 2013 г. 

Разходи за амортизации 1502 1 978 
дълготрайни материални активи 1482 1 967 
дълготрайни нематериални аетиви 20 11 

Общо 1502 1 9 7 8 

1.2.4 Разходи за заплати и осигуровки на персонала 
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Разходи за: 2014 г 2013 г. 
Разходи за заплати на в т.ч. 11652 13 355 
Ключов управленски персонал 85 82 
Разходи за осигуровки на в т.ч. 2046 2 403 
Ключов управленски персонал 5 6 

Общо 13698 15 758 

1. 2. 5. Други разходи 
Вид разход 2014г. \zL 2013 г. [ L 

Разходи за съдебни такси 514 121 
Данък сгради и такса смет 156 133 
Отписани разходи за придобиване на ДМА 156 
Ваучери за храна 63 64 
Бал.ст/ст на Д М А под стойностен праг и РПДМА 48 
Обезценка на вземания РЗКО/неоснов.пол.суми 34 34 
Разходи за глоби и неустойки 30 5 
ДДС префактуриране 28 52 

Разходи представителни 27 17 
Други разхода 7 33 
Разхода за командировки 2 9 
Общо 1065 468, 

1.2.6. Балансова стойност на продадени активи /без п родукция/ 
Вид разход 2014г. 2013 г. 

Балансова стойност на продадени активи /нето/ (185) (339) 
Балансова стойност на продадени активи (185) (339) 
Изменение на разходите за престой на болни(незавършено 
производство) 

(101) 135 

Общо (286) (204) 

1.2.7. Финансови приходи 
Вид разход 2014 г 2013 г. 

Приходи от ликвидация на "Екзакг комфорт" ЕООД 179 
Приходи от лихви 15 

Общо 179 15 

2. Отчет за финансовото състояние 
2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
Към 31 декември 2014 и 2013 година Имотите, машините съоръженията и оборудването 
включват: 
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Земи и сгради Съоръжения 
Машини и 

обороудване 

Транспорт-
ни 

средства 

Други 
активи 

Капитали! 
и раи и 

разходи 
Общо 

Отчетна стойност 
Салдо към 31.12.2012 13 399 853 16 436 372 1 137 193 32 390 
Постъпили 176 308 55 382 921 
Излезли (335) (6) (32) (337) (7Ю) 

Трансфер да ДМА -

Салдо към 31.12.2013 13 575 853 16 409 366 1 160 238 32 601 
Постъпили 153 362 3 18 536 
Излезли (21) (245) (163) (429) 
Трансфер на ДМА -

Салдо към 31.12.2014 13 728 853 16 750 366 918 93 32 708 
Амортшация 
Салдо към 31.12.2012 (3190) (247) (12 995) (317) (638) (17 387) 

Начислена (391) (33) (1 359) (29) (155) (1 967) 

Отписана 335 3 26 364 

Трансфер на ДМА 
Салдо към 31.12.2013 (3 581) (280) (14 019) (343) (767) - (18 990) 
Начислена (398) (34) (884) (19) (147) (1 482) 

Отписана 20 199 219 

Транфер на Д М А -

Салдо към 31.12.2014 (3 979) (314) (14 883) (362) (715) - (20 253) 
Балансова стойност към 31.12.2013 9 994 573 2 390 23 393 238 13 611 
Балансова стойност към31.12.2014 9 749 539 1867 4 203 93 12 455 

Към 31.12.2014 г дълготрайните материални активи на дружеството включват: земи на 
стойност 114 хил.лв. и сгради с балансова стойност 9635 хил.лв. 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 93 хил.лв. към 
31.12.2014 г включват платени суми за изготвяне на проекти за реконструкции на отделни 
обекти собственост на дружеството. Натрупаните разходи за разработване на проекти от 2009 
година и 2010 година в размер на 156 хил.лв. са отписани поради това , че същите не са 
одобрени за финансиране и дружеството не очаква от тях бъдеща икономическа изгода 

През 2014 година са отписани дълготрайни материални активи с отчетна стойност под 
приетия праг на същественост ,чиято балансова стойност е 48 хил.лв. Същите продължават да 
се използват и се водят на отчет задбалансово. 

Отчетната стойност на всички напълно амортизирани дълготрайните материални активи е 
11 934хил.лв. или 36 % от стойността на всички притежавани нетекущи материални активи от 
дружеството. 

Към 31.12.2014 година временно неизползваните активи в дружеството, на които е 
преустановено начисляване на счетоводна и данъчна амортизация от 01 юни същата година са 
„Газов когенерационен модул UPW926 ТС с балансова стойност 144 хил.лв.и „ 
Кардиоангинограф" с балансовата стойност-216хил.лв.Сумата на амортизационни начисления 
от тази дата до края на отчетния период съобразно първоначално приетия срок за амортизация 
е 215 хил.лв. 
Спирането на начисляване на амортизации е продиктувано от обстоятелството, че от тази дата 
спира дейността на звено„Инвазивна кардиология" ,аза да функционира нормално „ 
Газовкогенерационен модул" са необходими ремонтни и разрешителни дейности .На свое 
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заседание от 12Декември 2014 г Съвета на директорите е взел решение за предприемане на 
действия за въвеждането му в експлоатация през 2015 година. 

2.2. Нематериални активи 
Програмни 
продукти 

Други активи Общо 

Отчетна стойност 
Салдо към 31.12.2012 151 151 

Постъпили 23 23 
Излезли (1) t (1) 
Трансфер на НДМА (74) 74 -

Салдо към 31.12.2013 99 74 173 
Постъпили -

Излезли (3) (3) 
Трансфер на НДМА -

Салдо към 31.12.2014 96 74 170 

Амортизация 
Салдо към 31.12.2012 (110) (110) 
Начислена (2) (9) (П) 
Отписана 1 1 
Трансфер на НДМА 33 (33) -

Салдо към 31.12.2013 (78) (42) (120) 
Начислена (И) (9) (20) 
Отписана 3 3 

Транфер на НДМА -

Салдо към 31.12.2014 (86) (51) (137) 
Балансова стойност към 31.12.2013 21 32 53 
Балансова стойност към 31.12.2014 10 23 33 

В текущата година е извършена рекласификация на сумата на представените през 2013 г 
програмни продукти, като 2 броя проекти за преустройство от 2012 г и система за 
качество по ИСО, са представени отделно , като други нематериални активи. 

В края на текущия период няма нетекущи материални активи, върху които да са учредени 
тежести, (особени залози) или обезпечения по договори с кредитори. 
На базата на извършения преглед на активите към 31.12.2014година , ръководството счита , 
че не е налична информация или промени в обстоятелствата, които показват , че балансовата 
стойност на нетекущите активи, би могла да се отличава трайно от възстановимата им 
стойност. 
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2.3.Инвестиции в дъщерни предприятия 

Участия 
31.12.2014г. 31.12.2013г. 

Участия размер Стойност размер Стойност 
Екзакт к о м ф о р т ЕООД 100 5 
МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович" ЕООД 100 5 100 5 
МЦ „Иван Рилски" ЕООД 100 5 100 5 
Служба по трудова медицина ЕООД 100 5 100 5 

Общо 
шшшш. 15 20 

Към 10.07. 2014 г е вписано заличаването на дъщерното дружество „ Екзакт Комфорт" 
ЕООД град Стара Загора и е отписана инвестиция в размер на 5 хил лв. Отчетеният приход от 
тази инвестиция е в размер на 179 хил.лв. • 
Дружеството „ СТМ Здраве и безопасност" ЕООДне осъществява дейност последователно 
няколко отчетни периода. Дружеството МЦ „ Св.Иван Рилски" ЕООД е преустановило 
дейност през годината. С решение на ръководството ( Протокол № 6 от 31.10.2014 г) са 
предприети действия по прекратяване на дружествата и започване на процедура по 
ликвидация. 
2. 4. Материални запаси 

Вид LL 31.12.2014.ri 31.12.2013[Г. 
Материали в незавършено производство 326 428 
Медикаменти 105 143 
Други материали 77 68 
Медицински консумативи 62 124 
Горива и смазочни материали 12 12 
Резервни части 10 12 

Общо 592 787 

Материалите в незавършено производство представляват изписани лекарства и 
консумативи за постъпили за лечение пациенти в болницата към 31.12.20Нгодина и 
преминаващи в следващия отчетен период, когато ще се изчисли и фактурира предоставената 
медицинска услуга. 
2. 5. Текущи търговски и други вземания 

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013г. 
Вземания от продажби в /нето/ 1537 2977 
Вземания от клиенти 1519 2 962 
Вземания от свързани лица 18 15 
Други вземания в т.ч. /нето/ 241 66 
Други краткосрочни вземания 230 43 
Предплатени разходи 11 23 

Общо 1 119 1778 3 043 
Основен клиент на дружеството е РЗОК град Стара Загора, вземанията от която към 

датата на отчета са в размер на 1502 хил. лв. и представляват 84% от общата сума на 
вземанията от клиенти. 
Вземанията от РЗОК са редовни и значителна част от тях са платени към датата на издаване 
на настоящия индивидуален финансов отчет. 

Предплатените суми саза абонаменти и застраховки за следващия отчетен период. 

2.6. Парични средства 
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Вид 31.12 .2014 31.12.2013 г. 
Парични средства в брой в т.ч. 24 27 
В лева 24 27 
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч. 258 414 
В лева 258 414 

Общо 441 

Към 31.12.2014 година дружеството има разкрити банкови сметки в следните търговски банки: 
ОББ АД гр.Стара Загора 

Първа инвестиционна банка АД гр.Стара Загора 
Райфайзенбанк АД гр.Стара Загора 
Алианцбанк АД гр.Стара Загора 
Корпоративна търговска банка АД гр.Стара Загора - средствата са блокирани от ЧСИ, 
преди датата на преустановяване дейносттана банката и към датата на отчета не са 
прехвърлени в друга разплащателна сметка. 
Юробанк и ефджи България АД гр.Стара Загора - разкрити са две банкови сметки, в 
едната от които е блокирана сумата в размер на 100 000 (сто хиляди лева) получени от 
МЗ за капиталови разходи 
Уникредит Булбанк АД гр.Стара Загора 

2.7.1. Основен капитал в лева 

Акционер 

31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 

Акционер 
Брой 
акции 

Номин 
ал 

Платени % Дял 
Брой 
акции 

Номин 
ал 

Платени % Дял 

Държава 956 106 10 9561 060 81.32% 956 106 10 9 561 060 81.32% 

Община Братя 
Даскалови 6 414 10 64140 0.55% 6414 10 64 140 0.55% 

Община Гълъбово 9 747 10 97470 0.83% 9 747 10 97 470 0.83% 

Община Казанлък 48130 10 481 300 4.09% 48130 10 481 300 4.09% 

Община Мъглиж 7 725 10 77 250 0.66% 7 725 10 77250 0.66% 

Община Опан 2 522 10 25 220 0.21% 2 522 10 25 220 0.21% 

Община Павел баня 9297 10 92 970 0.79% 9 297 10 92 970 0.79% 

Община Раднево 14635 10 146 350 1.24% 14 635 10 146 350 1.24% 

Община Стара Загора 99069 10 990 690 8.43% 99069 10 990 690 8.43% 

Община Чирпан 15 709 10 157 090 1.34% 15 709 10 157 090 1.34% 

Община Гурково 3 371 10 33 710 0.29% 3 371 10 33 710 0.29% 

Община Николаево 2 901 10 29010 0.25% 2 901 10 29 010 0.25% 
Общо: 1 175 626 1 1 7 5 6 260 100.00% 1 175 626 11 756 260 100.00% 
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 

ДО 
АКЦИОНЕРИТЕ 
на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД 
град Стара Загора 

Доклад върху индивидуалния финансов отчет 

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на УМБАЛ 
„Проф. д-р Стоян Киркович" АД (Дружеството), град Стара Загора, включващ 
индивидуален отчет за финансовото състояние към 31.12.2014 година, индивидуален 
отчет за всеобхватния доход, индивидуален отчет за промените в собствения 
капитал и индивидуален отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази 
дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и 
другите пояснителни приложения и информация. 

Отговорност на ръководството за индивидуалния финансов отчет 

Ръководството на дружеството е отговорно за изготвянето и достоверното 
представяне на този индивидуален финансов отчет, в съответствие с 
Международните счетоводни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията 
на Европейския съюз , както и за такава система за вътрешен контрол, каквато то 
определи като необходима за изготвянето на този индивидуален финансов отчет, 
който да не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, 
независимо дали те се дължат на измама или на грешка. 

Отговорност на одитора 

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този 
индивидуален финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият 
одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и 
професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези 
стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде 
планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност 
доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и 
несъответствия. 

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски 
доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в индивидуалния 
финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, 
включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и 
несъответствия в индивидуалния финансов отчет, независимо дали те се дължат на 
измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема 
под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и 
достоверното представяне на индивидуалния финансов отчет от страна на 
предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези 
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение, относно ефективността на 
системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка 
на уместността на прилаганите счетоводни политикй и разумността на 
приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на 
цялостното представяне в индивидуалния финансов отчет. 

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база 
за изразеното от нас квалифицирано одиторско мнение. 
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2.7.2 Резерви 
Резерв от 

последващи 
оценки на 

активи 

Други резерви Общо резерви 

Резерви към 31.12.2012 г. 1 789 427 2 2 1 6 
Увеличения 
Намаления от: 
Транформиране на преоценъчен резерв (58) (58) 

Резерви към 31.12.2013 г. 1 731 427 2 158 
Намаления о т 
Транформиране на преоценъчен резерв (3) (3) 
Резерви към 31.12.2014 г. 1 728 427 2 155 

2.7.3. Натрупана печалба/загуба 
Финансов резултат Стойност 

Загуба към 31.12.2012г. (24 913) 
Увеличения в т.ч. (1 882) 
Загуба за годината 2013 (1 882) 
Намаления в т.ч. 183 
Преоценъчен резерв на отписани активи. 58 
Данъци върху временни разлики 118 
Корекция отминали периоди 7 
Натрупана загуба към 31.12.2013 г. (26 612) 
Корекция на данъци върху временни разлики 383 
Натрупана загуба към 31.12.2013 г. след корекци (26 229) 
Увеличения в т.ч. (3 905) 
Загуба за годината 2014 (3 720) 
Актюерски загуби (185) 
Намаления от: 3 
Преоценъчен резерв на отписани активи. 3 
Загуба за 2014 г./нето/ (3 720) 
Натрупани загуби към 31.12.2012 г. (24 913) 
Натрупани загуби към 31.12.2013 г. (26 229) 
Натрупани загуби към 31.12.2014 г. (30 131) 

2.8.Нетекущи финансови пасиви 

Нетекущи финансови пасиви 31.12.2014г. 31.12.2013г. 

Други финансови пасиви ( с у м и за капиталови разходи) 165 65 
Общо 165 65 

Дружеството е отразило, като нетекущи финансови пасиви предоставените средства от 
Министерството на здравеопазването през 2014 година в размер на 100 хил.лв. за капиталови 
разходи и отчетната стойност на получен през 2009 година автомобил в размер на 65 
хил.лв.Съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България с тези 
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суми следва да се увеличи капитала на дружеството, след изпълнение на условията за които са 
предоставени. 

2. 9. Нетекущи търговски и други задължения-дългосрочни задължения към 
персонала 

Дългосрочните задължения към персонала са задължения , които дружеството дължи на 
персонала при неговото пенсиониране . Към края на отчетния период в дружеството е 
извършена оценка на тези задължения от лицензиран актюер. Задължението към наетите лица 
изчислено по кредитния метод на прогнозираните единици, съгласно изискването на МСС 19 
,Доходи на наети лица" към 31.12.2014 година р в размер на 988 865.32 лева. В тази сума са 
включени актюерски печалби и загуби в размер на 185 хил.лв, които са осчетоводени като друг 

_ 
Движение на дългосрочните 
задължения към персонала е 
следното: 

31.12.2014 г. 31.12.2013г. 

Задължения в началото на периода 765 874 
Разходи за лихви 80 0 
Разходи то текущ трудов стаж за периода 161 0 
Разходи за минал трудов стаж за периода 0 0 
Изплатени (използвани) през периода (202) (109) 
Актюерски печалби( загуби) 185 0 

Задължения в края на периода 989 765 

Компонентите на дългосрочните задължения към персонала са следните 

Задължения към персонала в т.ч. 989 765 
Обезщетения при пенсиониране за възраст и стаж 989 765 

Общо 989 765 

Основните финансови предположения , използвани при изчисленията за 2014 г са следните : 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 Г . 

Дисконтов процент 4% 
Бъдещо увеличение на заплатите на година 2% 
Средна възраст на пенсиониране 65г. 

Използваните демографски статистически предположения за 2014г. се основават на следното : 

процент на текучество на персонала на дружеството през последните няколко години по 
възрастови групи; • 
смъртност на населението на България през периода 2010-20 Игодина, съгласно данните 
на НСИ; 
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2.10.0тсрочени данъци 

обекти 
31.дек.13 

Движение на отсрочените данъци за 2014 31.дек.14 
обекти 

31.дек.13 
Увеличение намаление 

31.дек.14 
обекти 

Данъчна 
основа 

отср.данък 
Данъчна 

основа 
отср. данък 

Данъчна 
основа 

отср.данък 
Данъчна 

основа 
отср.данък 

Пасиви по отсрочени данъци 
Амортизации 5 279 528 753 75 2 335 233 6 861 686 
Преоценъчен резерв 
вливащо се дружество 88 8 88 9 

Общо пасиви: 5 367 536 753 75 2 335 233 6 949 695 

обекти 
31.дек.13 

Движение на отсрочените данъци за 2014 31.дек.14 
обекти 

31.дек.13 
Увеличение намаление 

31.дек.14 
обекти 

Данъчна 
основа 

отср. данък 
Данъчна 

основа 
отср. данък 

Данъчна 
основа 

отср. данък 
Данъчна 

основа 
отср. данък 

Активи по отсрочени данъци 
Загуба 3 521 352 3 521 352 
Компенсируми отпуски 832 83 318 32 431 43 719 72 

Доходи при пенсиониране 
505 51 500 50 202 20 803 80 

Разходи 
представляващи доходи 
на физически лица 
неизплатени към 
31.12.2014 

210 21 10 1 220 22 

Финансирани ДМА 
чл.68 отЗКПО 

5 913 591 646 64 5 267 527 

Общо активи: 5 068 507 6 741 674 1279 127 10 530 1053 
Нетни отсрочени 
данъци върху 
печалбата (299) (29) 3 581 358 

Отсрочените данъчни активи за 2013 и 2014г са изчислени на база текущата и 
очакваната данъчна ставка за 2015 година от 10 % . Към 31.12. 2014 година ръководството на 
дружеството прави преглед на възстановимостта на намаляемите временни разлики, 
формиращи данъчни активни конкретно на натрупаните загуби. В следствие на този преглед 
дружеството преценява , че е възможно да не реализира достатъчно облагаеми печалби в 
близко бъдеще , срещу които да ги приспада. В резултат на това към 31 декември 2014 не 
отписва начислените отсрочени активи през 2010 година,но не признава нови отсрочени 
данъчни активи за натрупаните загуби. 
Във финансовия отчет отсрочените данъци са представени компенсирано за текущия и 

предходен периодпоради единния начин на облагане. 

2.11. Правителствени и други дарения - нетекуща част 
Дружеството получава дарения от Министерството на здравеопазването и от трети лица както 
за дълготрайни активи , така и текущо финансиране. 
Представените в Отчета за финансово състояние правителствени и други дарения - нетекуща 
част , представляват неамортизираната част на стойността на придобитите от дружеството 
медицинско оборудване,апаратура ,съоръжения и извършени подобрения на сградния фонд 
намалена с приблизителната оценка на амортизационните отчисления за следващата година. 
Съгласно Методиката за реда за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ с 
държавно и общинско участие утвърдена от Министерството на здравеопазването се 
предоставят правителствени дарения за следните дейности : 
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- издаване на експертни решение на ТЕЛК; 
- за извършване на диализи; 
-за преминали пациенти по спешност, нехоспитализирани в лечебно заведение; 
- за лечение в ОАИЛ. 
По наредбата за отпускане на скъпоструващи медикаменти, Министерството на 

здравеопазването извършва и периодични(месечни) доставки на лекарства и медикаменти 
заонкоболни. 

Правителствените дарения , свързани с приходи, са признати в отчета за всеобхватния 
доход едновременно с извършените и признати разходи. 

Стойността нафинансиранията и даренията оповестени в отчета към 31.12.2014 г е 
, както следва : 

Вид дарение 31.12.2014 г. 31.12.2013г. 
Дарения в началото на периода 6075 7 465 
Получени през периода 1057 973 
Признати за приход през периода 1610 1963 
Признато за увеличение на капитала 400 
Дарения в края на периода в т.ч 5522 6 075 
Дарения представени като нетекущи в т.ч. 4800 5 165 
Неусвоени суми за финансиране на ДА 189 189 
Дарения представени като текущи в т.ч. 722 910 
Текуща част на даренията за ДМА 656 836 
Текущи дарения други 66 74 

2.12. Текущи търговски и други задължения 
Задължения към свързани предприятия в т.ч. 4 197 
Задължения по доставка на услуги 4 197 
Задължения по доставки на материали и услуги 20 505 20 042 
Други краткосрочни задължения в т.ч. 1 883 939 
Задължения лихви и неустойки 1 413 426 
Задължения по гаранции 285 262 
Задължения по съдебни дела 148 148 
Задължения по гаранции - СД 23 23 
Други краткосрочни задължения 14 80 

Общо 22 392 21 178 

От общата сума на задълженията по доставки на медикаменти , консумативи , услуги и другив 
размер на20505 хил.лв., просрочените задължения са в размер на 19805хил.лв. 
Най - голям процент задължения дружеството има към :ФьониксАД(правоприемник на „ 
Либра" АД) - 22%,Софарма Трейдинг АД-15%, ЕВН България АД - 8.5%, 
4%,ЛоривЕООД,Ловамедгруп ООД - 4%, Хигия ЕАД - 4%,Сикофарма АД - 4%. 
Към 31.12.2014 година са сключени споразумения с 13 доставчика. Определенатамесечна 
вноска към тях е в общ размер 416 хил.лв.Непогасената част е в размер на 4350 хил.лв. 
Към същата дата отделно от тях има сключени споразумения, които са съдебно изискуеми. 
Общата стойност на съдебните искове е 4296 хил.лв. Непогасенйта част от тях е в размер на 
2967 хил.лв (69% от изискуемата сума) и е предявена като запор на бъдещи вземания от РЗОК 

Освен съдебните дела за просрочени задължения, срещу дружеството като 
правоприемник на УМБАЛ Стара Загора ЕАД, се води гражданско дело от физическо лице 
с претенция за неимуществени вреди. Началната претенция от 2007 година е била за 80 
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хил.лева, която към датата на съставяне на отчета е достигнала 200 хил.лв. с лихви и разноски 
по данни от адвокатите на дружеството. В дружеството е начислена провизия за 148 хил.лв. С 
Решение № 2/05.01.2015 на Пловдивския апелативен съд е отменено изцяло решението на 
Ст.окръжен съд , като е отхвърлен изцяло иска на лицето. Срещу това решение отново е 
подадена касационна жалба , поради което дружеството не е провизирало допълнителна сума 
за задължение, нито е признало провизираната сума за приход. 

2.13. Задължения към персонал и осигурителни организации 
Задължения към персонала 1 608 1 485 
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски 603 699 
Задължения към осигурителни предприятия 401 468 
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски 116 133 

Обшо 2 009 1 953 

Задълженията за компенсируеми отпуски и осигуровки са актуализирани на база договорени 
възнаграждения към 31.12.2014 година. 

2.14. Текуща част на правителствени и други дарения 

Вид дарение 31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 
Текуша част в т.ч.: 
Дарения за дълготрайни активи от 
правителството 

646 
816 

Дарения за дълготрайни активи от 
трети лица 

10 
20 

Дарения за медикаменти от 
правителството 

26 
30 

Дарения за медикаменти от трети 
лица 

40 
44 

Обшо 722 910 
Текущата част на даренията за дълготрайни активи е очакваната сума за амортизация на 
безвъзмездно придобитите активи, която ще се признае за приход през следващия отчетен 
период. Сумата на текущото финансиране включва стойността на безвъзмездно представени 
лекарства и консумативи, която ще се признаят през следващия отчетен период, когато ще се 
признае и разхода при употребата им. 

2.15. Данъчни задължения 
Местни данъци и такси 610 458 
Данък върху доходите на физическите лица 38 89 
Данък върху добавената стойност • 8 41 

Общо 656 588 

IV. Други оповестявания 

1. Свързани лица и сделки със свързани лица • 
Дружеството оповестява следните свързани лица: 
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УМ БАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2014 г 

1.1 Свързани лица 
Към 31 декември 2014 г. УМБАЛ"Проф.д-р Стоян Киркович" АД има участия в следните 
дъщерни дружества: 
1 .МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович" ЕООД - 100% от дяловете на капитала. 
3. Служба по трудова медицина ЕООД - 100% от дяловете в капитала; 
4. МЦ „ Св.Иван Рилски" ЕООД 100% от дяловете в капитала. 

1.2.Видове сделки със свързани лица осъществени през годината в хил.лв 
Продажби 

- Услуги 5 * 
-Консумативи 16 
- Наеми 9 
Общо 30 

Покупки 
Услуги 3 

1.3. Разчетните взаимоотношения към 31.12.2014 г включват : 

Вземания от свързани лица 18 15 
Задължения към свързани лица 4 194 
Невнесен капитал МЦ " Проф д-р Ст.Киркович"ЕООД 5 5 

2. Преизчисление на сравнителна информация 
При изготвяне на финансовия отчет за 2014година дружеството е извършило 
преизчисление на сравнителната информация, в резултат на корекция на грешка -
преизчисляване на отсрочени данъци. Ефектът от промените в Отчета за всеобхватния 
доход и Отчета за финансовото състояние на дружеството е представен по - долу: 
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УМ БАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2014 г 

В Отчета за всеобхватния доход 

Годината , 
завършваща на 
31.12.201 Зг.преи 
зчислена 

Корекции 

Годината , 
завършваща на 
31.12.201 Зг.преизч 
ислена 

хил.лв хил.лв хил.лв 
Общо приходи 28944 28944 
Общо разходи (30 841) (30 841) 
вч.ч. Разходи за персонала 
Промени в нез. производство 
Финансови приходи 15 15 
Печалба(загуба) за периода (1 882) (1 882) 
Отсрочени данъци 118' 383 501 
Общ всеобхватен доход (1 764) 383 (1 381) 

В Отчета за финансовото 
състояние 

j 

Годината , 
завършваща на 
31.12.2013г.преи 
зчислена 

Корекции 

Годината , 
завършваща на 
31.12.201 Зг.преизч 
ислена 

хил.лв хил.лв хил.лв 
t 
Активи 
Нетекущи активи 13684 354 14038 
е т. ч. Отсрочени данъчни активи 0 354 354 
Текущи активи 4271 4271 
Общо активи 17955 708 18309 

Капитал 
Основен капитал 11756 11756 
Резерви 2158 2158 
Непокрита загуба от минали години (24 848) (24 848) 
Печалба от текущата година (1 764) 383 (1 381) 
Собствен капитал (12 698] 383 (12 315) 

3. Цели и политика за управление на капитала 

Целите на ръководството при управление на капитала са да защитят правото на Дружеството да 
продължи като действащо дружество и поддържане на оптимална капиталова структура. 
Принципът-предположение за действащо предприятие е фундаментален принцип при 
изготвянето на финансовите отчети. Съгласно принципа-предположение за действащо 
предприятие, предприятието обикновено се разглежда като продължаващо дейността си в 
обозримо бъдеще без намерение или необходимост от ликвидация, преустановяване на 
стопанската дейност или търсене на защита от кредиторите, вследствие на съществуващи 
закони или други нормативни разпоредби. Съответно, активите и пасивите се отчитат на база 
възможността на предприятието да реализира активите и да уреди пасивите си в нормалния ход 
на бизнеса. При оценката за това дали принципа-предположение за действащо предприятие е 
уместен, ръководството взема предвид цялата налична информация за обозримото бъдеще, 
която обхваща поне, но не се ограничава само до, дванадесетте месеца от края на отчетния 
период. 

Ръководството на дружеството наблюдава капиталовата струкТура на дружеството. 
Към 31.12.2014 година състоянието е следното:базата на съотношението нетен дълг към 
собствен капитал. Нетният дълг включва нетекущите и текущи задължения на дружеството, 
намалени с паричните средства. 
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1 .Основен(регистриран)капитал 11756 11 756 
2.Общо пасиви , в т.ч. финансиране 31733 30 653 
3.Пасиви без финансирания 26211 24 578 
4.Парични средства 282 441 
5.Нетен дълг(тЗ.-т.4) 25929 24 137 
6.Собствен капитал(СК) (16 220) (12 698) 
8. Разлика между нетен дълг и СК 9709 36 835 
7.Общо активи 15513 17 955 
Разлика между активи и пасиви(т.7-т.2) (16 220) (12 698) 

Видно от показателите и независимо от извършеното увеличение на капитала през две 
последователни предходни години от основния акционер - държавата , отрицателната 
стойност на капитала продължава да нараства, в резултат на натрупаните загуби. За да 
продължи дружеството да е действащо предприятие ръководството е предприело конкретни 
мерки за повишаване на приходите и снижаване на разходите за дейността и очаква решителна 
подкрепа от акционерите през следващия отчетен период. 

4. Управление на финансови рискове 

Фактори на финансови рискове 

Дейността на дружеството е изложена на някои финансови рискове, включващи ефектите от 
промяна на валутните курсове,лихвените проценти по търговските и инвестиционни кредити, 
вземания и кредитни периоди предоставяни на клиенти. 

Кредитен риск 
Кредитният риск е рискът едната страна по финансовият инструмент да не успее да изпълни 
задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които 
потенциално излагат дружеството на кредитен риск са предимно вземанията по 
продажби.Основно дружеството е изложено на финансов риск , в случай че клиентите не 
изплатят своите задължения. Тъй като основен клиент на дружеството по осъществяваната от 
него дейност е Националната здравна каса (НЗОК), чрез Районната здравно осигурителна каса 
(РЗОК) дружеството не е изложено на голям кредитен риск от несъбиране на вземанията си от 
продажби. 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск е рискът дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, 
тогава когато те станат изискуеми.Политиката в тази област е насочена към гарантиране 
наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато 
станат изискуеми. Сключени са споразумения за разсрочване на задължения към контрагентите, 
но за част от тях са заведени съдебни дела. Сумата на неустойки, лихви за закъснения и 
съдебни разноски допълнително влошава ликвидността на дружеството, както и намалелите 
приходи за текущата година от дейността. 
.Ликвидният риск е показан в таблицата по - долу. 
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Коефициенти 2014г. 201 Зг. 
ние 

1 Коефициент на обща ликвидност 0.1 0.17 -0.07 
2 Коефициент на бърза ликвидност 0.08 0.14 -0.06 
3 Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност 0.01 0.02 -0.01 
4 Коефициент на абсолютна ликвидност 0.01 0.02 -0.01 

5. Информация по чл.38 ал.5 от Закона за счетоводството 
Сумите начислени за одиторски услуги включват одит на индивидуалния и консолидиран 
финансови отчети, без данъчни и други консултации и са в размер на 10 хил.лв. 

а 
6. Събития настъпили през периода и след периода на съставяне на индивидуалния 

годишния финансов отчет 

След датата на отчета не са настъпили събития,които даизискват промяна на оповестените 
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ДО 
РЪКОВОДСТВОТО НА 
УМБАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ' 
град Стара Загора 

РАЗШИРЕН ДОКЛАД 

ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА 

ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА 

НА УМБАЛ" ПРОФ. Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" - ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

( . ; 

Димитрина Пашова- Регистриран одитор 
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ЗАДАНИЕ ЗА ФИНАНСОВ ОДИТ 

На основание решение на Общото събрание на дружеството и сключен 
договор , ни е възложено да извършим проверка и заверка на годишния финансов 
отчет на УМБАЛ " Проф. д-р Ст.Киркович," АД град Стара Загора за 2014 
година в съответствие с Националното счетоводно законодателство - чл.38, ал.1 от 
ЗС, по приложена към договора ни програма. 

За резултатите от извършената проверка, както и за целите и обхвата на 
независимия одит предоставям на вниманието Ви настоящия доклад. 

ЦЕЛ НА ФИНАНСОВИЯ ОДИТ 
Изразяване на независимо становище относно достоверното представяне на 

имущественото и финансово състояние на дружеството в годишния финансов отчет 
в съответствие с Националното счетоводно законодателство и Професионалните 
одиторски стандарти. 

Моята задача беше чрез проверка на разумен обем информация и чрез 
провеждане на одитни процедури, да се убедя в достатъчна степен, че финансовите 
отчети са изготвени в съответствие и отговарят на посочените цели. Възможно е 
някои грешки да останат неоткрити, поради факта, че не са попаднали в извадката 
от информацията за всички стопански операции. 

Анализирането на някои финансови показатели от моя страна ми дава 
възможност да изкажа квалифицирано становище относно принципа за 
действуващо предприятие, а не да правя оценка на ефективността от работата му 
през отчетната година. 

БАЗА НА ФИНАНСОВИЯ ОДИТ 
В хода на одиторската проверка, ръководството на дружеството ми 

предостави: 
- всички първични и вторични счетоводни документи; 
- нормативни документи касаещи специфичния характер на дейността; 
-междинни финансови отчети, статистически отчети и други подобни 

документи, с помощта на които изградих одиторското си мнение. 
Не ни беше предоставено писмено решение за временно преустановяване 

дейността на дълготрайни материални активи, описано в т.4 на изложението по 
долу, както и констативни протоколи за извършена работа по граждански договор 
за пиар услуги , сключен на 02.12.2013 година и действал до м.декември 2014 
година. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОДИТ 
Спазвайки програмата за одиторска проверка извърших преглед на 

предоставената ми документация, като чрез пресмятания, анализиране на отделни 
операции и тестване се стремях да се убедя, че: 

- се спазват принципите на Закона за счетоводството, заложени в чл.4; 
- информацията, която е подавана на външни потребители е коректна; 
- финансовите отчети са съставени на база достоверна информация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И ИЗВОДИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОДИТ СА: 

I.Правни обстоятелства 
УМБАЛ „ Проф.д-р Ст. Киркович" АД град Стара Загора е акционерно 

дружество , регистрирано в Старозагорски окръжен съд по ф.дело № 1622 от 
II.09.2000 година. Към датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2014 
година са вписани всички промени в обстоятелствата от учредяването до датата на 
съставяне на отчета. 

През отчетната 2014 г. осъществяваната от акционерното дружество лечебна 
дейност е в съответствие с вписания в търговския регистър предмет на дейност и 
актуализираното от МЗ Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ 
- 2 от 05.04.2013 година.Съгласно това Разрешение, дейността на дружеството се 
осъществява в 15 броя клиники и 16 стационарни отделения със 737 легла, 1 
клиника и 4 отделения без легла и 3 клинико- диагностични структури. 

В резултат на извършеното преструктуриране от 01.09.2014 година 
дружеството осъществява своята дейност в 18 клиники и 5 стационарни отделения 
с общ брой 607 легла. 
2.0ргани на управление 

Дружеството е с едностепенна форма на управление. Органите на 
управление, съгласно устава на дружеството са Общото събрание и Съвет на 
директорите, който към датата на съставяне отчета с е в състав от трима души -
Председател и двама членове.До 04.12.2014 година дружеството се представлява 
от изпълнителния директор проф. д-р Петранка Чакърова, а след тази дата от доц. 
д-р Йовчо Йовчев. 

З.Собствен капитал на дружеството 

ЗЛ.Основен капитал 
Оповестеният към 31.12.2014 година акционерен капитал на дружеството е в 

размер на 11 756 хил.лв. и е без промяна спрямо този в началото на периода. Делът 
на държавата в основния капитал с увеличението извършено през 2013 година е 
81.32%. Представеният в Отчета за финансово състояние основен капитал 
съответства на вписания в Търговския регистър . 

3.2. Резервите на дружеството са в размер на 2155 хил.лв., при 2158 хил.лв. за 
Предходната година. 6 състава им се включват преоценъчен резерв в размер на 
1728 хил.лв. и други резерви в размер на 427 хил.лв. Към датата на съставяне на 
на финансовият отчет преоценъчният резерв е намалял с 3 хил.лв. Сумата 

2 



съответства на преоценъчния резерв на отписаните през годината дълготрайни 
активи и съгласно счетоводното законодателство е трансформирана в 
неразпределена печалба. 

3.3. Натрупаните загуби в началото на 2014 година са 22 612 хил.лв., които след 
преизчисляване оповестено в Приложението към индивидуалния годишен 
финансов отчет за 2014 г. раздел „Други оповестявания" т.2. , става 24 848 
хил.лв. В края на 2014 година натрупаните загуби са 26 411 хил.лв. Увеличението е 
в резултат на трансформирана текуща загуба от 2013 година и начислените 
отсрочени данъци по проявили се временни разлики между балансовите и данъчни 
основи на активи и пасиви на дружеството. ' 

3.4. Нетният резултат от дейността за текущата година преди данъци е загуба в 
размер на 3724 хил.лв, която е увеличена спрямо предходната година с 
1841хил.лв. или 98%. Причина за това е изпреварващия ръст на намалението на 
приходите от продажби спрямо ръста на намаляване на разходите. Приходите от 
продажби за 2014 година са намалени спрямо 2013 година с 22 %, а разходите за 
дейността , без разходите за лихви са намалени с 20% . Друга причина за 
увеличаване на загубата преди данъци е увеличения размер на разходите за лихви 
и неустойки -от 361 хил.лв. за 2013 година на 1972 хил.лв. за 2014 година,което е 
повече от 5 пъти. 

3.5.Собственият капитал на дружеството към 31.12.2014г. е отрицателна 
величина (16 220 ) хил.лв. и е увеличена спрямо 2013 година с 3905 хил.лв. 
Коефициентът на динамика спрямо предходната година е 32 % намаление на 
собствения капитал. 

Извършените в предходните години увеличения на капитала не могат да 
покрият натрупаните загубите на дружеството, част от които са вследствие на 
вливането на „УМБАЛ Стара Загора" ЕАД. 

Спадането на чистата стойност на капитала под размера на вписания 
(регистриран ) капитал в устава на дружеството и Търговския регистър е законово 

• основание съда да поиска прекратяване на дружеството( (чл.252 ал.1,т.5 от 
Търговския закон в България.) 

3.6. Съгласно чл. 30 от Устава на дружеството членовете на Съвета на 
директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 
тримесечното им брутно възнаграждение. Такива гаранции не са предоставяни 
както от членовете на СД които са освободени от длъжност, така и от настоящото 
ръководство. 

4.Дълготрайни материални и нематериални активи 
В резултат на извършената проверка установих : 
Дълготрайните материални и нематериални активи на дружеството са 

осчетоводени в съответствие с изискванията на Националното счетоводно 
законодателство, МСФО и МСС и възприетата счетоводна политика. 
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Към 31.12.2014 година е извършена инвентаризация и е направена оценка за 
физическата годност на активите и наличността им, като ръководството счита, че 
балансовата стойност на представените в Отчета за финансово състояние активи 
не е надценена. 

През отчетната година са придобити активи в размер на 518 хил. лв. Всички 
придобити през 2014г. са материални дълготрайни активи. Увеличението при 
материалните дълготрайни активи включва 153 хил.лв.подобрения на сградния 
фонд, 362 хил.лв. - закупени машини и оборудване и 3 хил.лв. други активи. 
Придобитите активи са заприходени на основание първични документи за 
покупка по фактурни цени плюс допълнителни разходи, ако е имало такива, при 
спазване разпоредбите на МСС 16 "Дълготрайни материални активи." 

В дружеството се изготвя Складова разписка, с която се регистрира въвеждане 
на дълготраен актив в централен склад и Искане за предаването му в съответното 
болнично отделение , лаборатория или друг обект. Според нас тези документи 
решават единствено въпроса с проследяване материалната отговорност за актива и 
местонамирането му. Липсва обаче документална обоснованост за техническото 
състояние,окомплектовката на актива с резервни части или съпътстващи 
елементиданни свързани с производствените му характеристики и гаранции на 
производител,както и полезния икономически живот определен по техническа 
документация или от ръководството на дружеството в момента на въвеждане в 
експлоатация на медицинската апаратура или друг вид дълготраен актив. Такъв 
първичен документ, който обединява всички гореизброени аспекти , наложил се в 
практиката д може да бъде „Акт за въвеждане в експлоатация на ДМА" . 

Препоръка: Да се одобри от ръководството съдържанието на бланка Акт за 
въвеждане н експлоатация на ДА и да се въведе като задължителен документ, 
част от първичната документация на дружеството. 

Отписани са физически и морално остарели активи с отчетна стойност 266 
хил.лв. и набрано изхабяване 219 хил.лв., съгласно Протоколи одобрени от 
ръководството. 

Степента на амортизиране на използваните от дружеството дълготрайни активи 
като цяло е 62 %. 

Не е извършена промяна в методите на осчетоводяване на активите. Прилага се 
линеен метод на амортизация, като амортизационните норми са равни или по 
ниски от данъчно признатия им размер. Съставени са счетоводен и данъчен 
амортизационен план, в които към 31.12.2014г. в който не фигурират дълготрайни 
активи с отчетна стойност под стойностния праг от 700лв.,освен онези,които са с 
регистрационен режим надлежно оповестен в годишния финансов отчет на 
дружеството. 

В счетоводния и данъчния амортизационен план на дружеството в края на 
2011 година е заведен като актив „ „Газов когенератор" d отчетна стойност 744 
792.7Олева. Активът се амортизира при норма 15% от 2012 година до май 2014 
година, без реално да е въведен в действие. От проверка на място и разговори със 
специалисти в дружеството, моментното състояние на актива не позволява 
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нормална експлоатация и се нуждае от допълнителна реконструкция, за да се 
очакват изгоди за дружеството, каквото решение е взето от ръководството през 
м. Декември 2014 година. 
През месец юни 2014г. е спряно начисляването на амортизацията на ,,Газов 
когенератор" с отчетна стойност 744 792 лева и на „Кардиоангинограф" с 
отчетна стойност 1 631 160лева . В т. 2.1 „Имоти, машини , съоръжения и 
оборудване" от Приложението към индивидуалния годишен отчет са оповестени 
причините за преустановяване начисляването на амортизации на тези активи, но 
до приключване на този доклад не ни бе представен писмен документ обосноваващ 
това решение. 
По наше мнение , приетата и прилагана амортизационна политика на дружеството 
е твърде агресивна и не отразява реално полезния живот на дълготрайните активи 
на дружеството .Това от своя страна води до риск от неправилно представяне на 
балансовата стойност на собствените дълготрайните активи. Основание за такова 
заключение ни дават следните факти: 

-налице е нулева балансова стойност на повече от 36% от представените по 
отчетна стойност налични дълготрайни активи към 31.12.2014г. С други думи от 
общо ДМА с отчетна стойност 33 млн.лв., напълно амортизирани са 
дълготрайни активи с отчетна стойност 12 млн.лв.Съществена част от тях обаче, 
продължава да се използва от дружеството, което на практика означава, че или 
техния реален полезен живот не е изтекъл или, че дружеството работи с физически 
и морално остаряла техника. 

-при провеждане на годишните инвентаризации на ДМА в присъствието на 
членове на одиторския екип,( Отделение по очни болести, Интензивна 
кардиология, Клиника по инвазивна кардиология, Отделение по образна 
диагностика, Клиничналаборатория, КАИЛ, ДКБ „Армейска" 11, Автотранспорт, 
освен че се установи фактическата наличност на активите, се установи,че са 
реално работещи и полезни за работата на съответните специалисти. 

Някои дълготрайни активи приети вследствие вливането на УМБАЛ през 2012г. не 
се използват реално, например рентгенографска система заведена през 2009г. за 
698011 лева отчетна стойност и нулева балансова стойност намираща се на 
територията на бившата УМБАЛ. По мнението на материално-отговорното лице 
тази скъпоструваща апаратура е в работещо състояние, но не се използва. 

Впечатляваща бе пълната амортизация на' компютърен томограф, 
телегаматерапевтична уредба и дозиметрична апаратура с обща отчетна стойност 3 
062 хил.лв.доставени през 2009г и предоставени за ползване от Комплексен 
онкологичен център град Стара Загора. Апаратурата продължава да се използва. 
Определеният месечен наем на тази техника е 1000 лева( 12 хил.лв. годишно),като 
до 2012 година са начислявани амортизации в порядъка на 1 млн лева на година. 

I 
Освен това в почти всички отделения има: 



- стара неизползвана техника,която по думите на специалистите в дружеството е 
морално остаряла и не се използва, тъй като е заменена от по - нова . Машините и 
апаратурата са складирани в свободни помещения към отделенията; 

- машини и апаратура предоставена от Тракийския университет за съвместно 
ползване и обучение на студентите; 

-дарения на активи от спонсорски фирми без документ, които се използват , но 
не са намерили отражение в Отчета за финансово състояние на дружеството. 

Препоръки: 

1.Тези активи, както и сградите, следва да се подложат на преглед и преценка 
от ръководството , относно по-нататъшната им употреба. Ако в близко бъдеще 
такава не се очаква да бъдат обект на класификация за замяна с необходимата 
друга техника или да се класифицират като активи обект на продажба. 
Резултатите от прегледа на ръководството следва да бъдат надлежно 
документирани. 

2.Да се преразгледа полезния живот на наличните машини и оборудване от 
комисия съставена от компетентни специалисти. При необходимост да се 
направи прегрупиране на тези активи в подгрупи по сходни признаци или 
предназначение , като за съответната подгрупа на база минал опит да се 
определи полезен живот за групата по - близък до реалния. Обръщаме 
внимание,че за определени групи активи би могло да се приеме различен от 
линейния метод на амортизация. Например на база реално извършен брой 
изследвания при условие, че техническата документация на апаратурата 
предвижда такава възможност. Решението на тази комисия може да стане част 
от счетоводната политика на дружеството за 2015г. 

3.Активите предоставени от трети лица без документ да бъдат заведени на 
отчет в дружеството балансово или задбалансово по преценка на 
ръководството след запознаване с всеки конкретен случай. 

4.Ежегодно се извършват ремонти на съществуващата апаратура,като някои 
части са с цена на придобиване,многократно превишаваща приетия 
стойностен праг на същественост. Международен счетоводен стандарт 16 
предвижда възможност подменените основни разервни части да бъдат 
признавани в балансовата стойност на дълготрайните активи, ако става 
въпрос за подмяна и се очаква да бъдат използвани повече от един отчетен 
период. Разработването на такава счетоводна политика би могло да даде 
възможност за по прецизно определяне балансовата стойност на 
дълготрайните активи на дружеството 
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5.Инвестиции в дъщерни предприятия 
Оповестените в Отчета за финансово състояние на дружеството към 31.12.2014 

година инвестиции са в размер на 15 хил.лв. - три дъщерни дружества с по 5 хил. 
лв. регистриран капитал. Спрямо предходната година сумата е намалена с 5 хил.лв 
- отписана инвестиция в „Екзакт комфорт" ЕООД. Дружеството в заличено в 
Търговския регистър на 10.07.2014 г. 

За дъщерните дружества Служба по трудова медицина" Здраве и безопасност" 
ЕООД и Медицински център „ Св.Иван Рилски" ЕООД с Протокол на Съвета 
на директорите от 31.10.2014 година, ръководството е взело решение за 
прекратяване на дейността на двете дружестаа и започване на процедура по 
ликвидация. 
Въпреки препоръката ни в доклада към Индивидуалния финансов отчет за 2013 
година за обезценка на тези инвестиции, такава не извършена през 2014 година. 

б.Краткотрайни активи 
6.1. Материални запаси 
В резултат на извършената проверка можем да отбележим: 
Не е извършвана промяна в методите на осчетоводяване на активите; 
Закупените отвън материали, резервни части и други материални запаси се 

заприхождават по цена на придобиване и се изписват по конкретна цена на 
доставката или по средно претеглена, когато не е възможно по конкретна цена. 

Придобитите чрез финансиране материални запаси се заприхождават в 
отделни синтетични сметки с източник текущо финансиране и дарения. 

Като незавършено производство в края на годината се отчита изписаните 
лекарства и консумативи за пациенти, чиито болничен престой продължава в 
следващия отчетен период. 

Към 31.12.2014г е извършена инвентаризация на всички активи на 
дружеството при спазване изискванията на чл.21 от Закона за счетоводството. 
Резултатите са включени в Годишния финансов отчет към 31.12.2014 
г.Констатацията ни в доклада от 2013 година за налично по счетоводни данни 
дизелово гориво, в размер на 7324 литра на стойност 10 090 лева не се променя и 
през тази отчетна година. Горивото не е инвентаризирано, но е посочено като 
налично в сумата на материалните запаси към 31.12.2014 година. 
Не изпълнена препоръката ни за осигуряване на възможност за инвентаризация на 
това гориво и установяване дали фактическата наличност отговаря на тези по 
счетоводни данни. 

Ръководството оповестява, че балансовата стойност на материалите запаси 
представените в Отчета за финансово състояние към 31.12.2014 г в размер на 562 
хил.лв. не превишава нетната им реализуема стойност, като основание затова са 
последните покупки. 

Спрямо 2013 година наличностите на МЗ са намалени със 195 хил.лв. или 
25%., което е свързано със влошената ликвидност на дружеството. 

Част от материалните запаси използвани в дружеството са заведени 
задбалансово поради ниската си стойност. При инвентаризациите, в които 
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участвахме се установи ,че поради намаления обем дейности и преминаващи 
болни, част от тях (посуда, легла и други)) не се използват. 

Препоръка: Ненужният по отделения и клиники инвентар да се събере в 
централния склад и след оценка да се предложи за продажба. 

6.2 Краткосрочни вземания 
Оценката на вземанията е : 
Няма промяна в одобрената счетоводна политика относно реда за 

отчитането им; 
Спазва се принципа за текущо начисляване и признаване на приходите; 
Оповестените вземания в баланса са в размер на 1778 хил.лв. при 3043 

хил.лв.,за предходната година. Намалението е в размер на 1265 хил.лв. или 42%. 
Вземанията от РЗОК към 31.12.2014 г са в размер на 1502 хил.лв. или 85% от 
сумата на всички вземания при 92% за 2013 година. Останалите вземания са в 
размер на 15 %. Вземанията са текущи и събираеми. Относителният дял на всички 
вземания от общата сума на баланса е 11.46%. при 16.62% за предходната година. 

Препоръки: При отчитане на взаимоотношенията с дъщерните 
дружества - свързани лица, препоръчваме използване на сметки 406 
„Доставчици свързани лица " и 416 „Клиенти свързани лица", а 
контрагентите на територията на дружеството, на които се префактурират 
ел.енергня , вода и пара , вместо в сметка „ Други дебитори" да се отчитат в 
отделна клиентска сметка по фактури и дата на възникване. 

6.3. Парични средства 
Паричните средства по баланса на дружеството към 31.12.2014 година са 

реални активи в каса и по банкови сметки. Оценката ни за тях е : 
Няма промяна в прилаганите методи за оценка на активите спрямо 

предходната година; 
Съществува съответствие между синтетичните и аналитични сметки, 

отчитащи паричните средства, като средствата в Корпоративна банка в размер на 
5 хил.лв. са запорирани от ЧСИ към датата на затварянето. 
Препоръката нн към ръководството е да се направят постъпки за 
освобождаването на тези средства от банката и насочването им по 
предназначение. 

Размерът на паричните средства към 31.12.2014 година е 282 хил.лв и е 
намален спрямо предходната година със 159 хил.лв:(36%). 

Дружеството изпитва постоянен недостиг на свободни парични средства за 
поддържане на дейността и редовно разплащане с контрагентите, поради 
натрупани стари задължения. Коефициентът на обща ликвидност за 2014г е 0.10 
при 0,17 за 2013 г, на бърза ликвидност - 0.08 при 0,14 за 2013 г, а на абсолютна 
ликвидност - 0,01 при 0.02 за 2012 г. 
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Препоръчителните стойности за тези коефициенти са : обща ликвидност от 1 до 
3; на бърза ликвидност от 0, 6 до 0,7 ; на незабавна ликвидност от 0.3 до0.4 и 
абсолютна ликвидност по голяма от 0.2. 

7. Нетекущи пасиви 
Нетекущите пасиви на дружеството към 31.12.2014 г са в размер на 5954 

хил.лв. и са намалени спрямо предходната година с 41 хил.лв. (1%). В състава на 
нетекущите активи са включени : 
Финансови пасиви в размер на 165 хил.лв. получени средства от 
Министерството на здравеопазването под формата на автомобил с отчетна 
стойност в размер на 65 хил.лв. , както и частично получена сума по Договор за 
капиталови разходи от м. Декември 2014 година -100 ОООлева. Сумата е блокирана 
в отделна разплащателна сметка, като капиталът ще бъде увеличен след 
изпълнение на условията по договора; 

Дългосрочните задължения на дружеството за доходи при пенсиониране 
на персонала към 31.12.2014г са в размер на 989хил.лв . Сумата на задължението е 
увеличено с 224 хил.лв. спрямо предходната година на база извършена оценка от 
актюер към датата на съставяне на годишния финансов отчет. 

Нетекуща част на правителствените и други дарения за финансиране на 
дълготрайни активи са в размер на 4800 хил.лв. През годината са получени 1057 
хил.лв, а са признати на приход 1610 хил.лв.Изменението спрямо същия период на 
предходната година е в размер н 365 хил.лв . в посока намаление. 
В представената балансова стойност на финансиране за ДМА - 189 хил.лв. са 
неусвоено финансиране за ДМА. Според писмото до Министъра на 
здравеопазването №04 13 105 от 23.07.2013г. тези средства са резултат от 
икономии при договаряне на обществени поръчки в предходни години. Доколкото 
средствата не са заделени по специална банкова сметка и не са на разположение за 
извършване на плащания възниква въпрос относно източника на средства за 
целите на усвояването им. 

8. Текущи пасиви 
Текущите задължения на дружеството към 31.12.2014 г.са в размер на 25 779 

хил.лв и са увеличени спрямо същия период на 2013 година с 1150 хил.лв(4.46%). 
В състава им се включват задължения към доставчици и други задължения в 
размер на 22392 хил.лв.(70.56% от всички пасиви( задължения) на дружеството, 
към персонала и осигурители -2009 хил.лв(6.33%), текуща част на 
правителствени дарения 772 хил.лв.(2.28%), които се очаква да бъдат признати 
за приход в 2015година и 656 хил.лв. данъчни задължения (2.07%). 

Към 31.12.2014 година е извършена инвентаризация на задълженията към 
доставчици, като са получени потвърждения за 81% от тях. Текущите задължения 
към персонала включват задължения за заплати за месец декември 2014 година, 
частично неизплатена заплати за м.Октомври 2014 година, задължения по 
неизползвани некомпенсируеми отпуски и провизии за доходи при пенсиониране. 
Дружеството няма просрочени и неизплатени задължения и осигуровки към 
персонала. 



Задълженията за данъци се формират основно от задължения за местни данъци 
и такси към община Стара Загора и кметство с.Ягода Сумата на задължението към 
31.12.2014 година е в размер на 606 хил.лв. данък сгради и такса смет. 

Препоръка : Община град Стара Загора е вторият след държавата акционе р 
с най-голям брой акции в дружеството. Във връзка с декапитализацията на 
дружеството и голямата задлъжнялост предлагаме да се обсъдят варианти за 
трансформиране на задължението в капитал или откупуване на апаратурата, 
предоставена за ползване на КОЦ ЕООД град Стара Загора, което е 100% 
собственост на община Стара Загора. 

Към 31.12.2014 година дружеството е оповестило текущи задължения към 
доставчици в размер на 20505 хил.лв, Непогасената част по сключени 
споразумения с доставчици към тази дата е в размер на 4 530 хил.лв , а 4296 
хил.лв е непогасената част по предявени съдебни изкове. 

Сумата на пасивите на дружеството(привлеченият капитал), превишава 
сумата на притежаваните от дружеството активи по настоящата им оценка 
със 16220 хиллв. Притежаваните активи на дружеството са в размер на 15513 
хил.лв, а привлечения капитал в размер на 31 733 хил.лв. Това прави 
дружеството силно зависимо от външни кредитори. 

9.Събития настъпили между датата на съставяне на ГФО и датата на 
одиторския доклад. 

Във връзка с принципа за действащо предприятие сме информирани за 
разрешения , договори и намерения на ръководството , които да гарантират 
дейността на дружеството за повече от 12 месеца напред. Полученото от МЗ 
Разрешение за осъществяване на дейност и сключените договори за 2015 година , 
според нас ще гарантират текущата издръжка. Заместването на старите задължения 
с нови такива към банкови институции при по изгодни условия е вариант за 
намаляване разходите за лихви и неустойки. Покриването на натрупаните загуби 
предполага увеличаване на приходите като цяло и генериране на положителен 
финансов резултат, както и положителни парични потоци. 

10. Отчет за всеобхватния доход 
Отчетът е съставен съгласно изискванията на Закона за счетоводството, МСФО 

и МСС. Постигната е съпоставимост на данните спрямо предходната година, 
като е извършено преизчисляване на сравнителна информация оповестена в т.2 на 
раздел IV „Други оповестявания" на приложението към Годишния финансов отчет 
на дружеството. 

Нетната загуба по Отчета всеобхватния доход преди данъци е 3724 хил.лв 
хил. лв. при 1882 за 2013 година. Увеличението е в размер на 1 842 хил. лв.(98%). 

Отчетените приходи са в размер на 21 082 хил.лв(в т.ч и финансови приходи), 
при 28 959 хил.лв. за 2013 г., като са намаляли със 7 877 хил.лв(27%). От тях 
приходите от продажби са 21 265 хил.лв. Изменението спрямо предходната 
година е намаление в размер на 6076 хил.лв (22%) Намаляли са и приходите от 
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правителствени и други дарения от 1 964 хил.лв. за 2013 година, на 1610 хил.лв за 
2014 г(намаление 18% спрямо 2013 година). 

Увеличени са другите загуби(доходи) нетно от дейността от 361 хил.лв. за 
2013г на 1972 хил.лв. за 2014 година. Увеличението е свързано основно от 
начислените лихви към „Фьоникс Фарма" ЕООД(правоприемник на Либра), в 
размер на 980 732 лева. От тях 211 012.31 лева са по споразумение сключено в 
предходен период, за 434 424 лева за 2013 година и 331295 лева за 2014 година. 
Лихвите са свързани с просрочени задължения по фактури от 2010 година до 
2014 година. 

Финансови приходи в размер 179 хил.лв. са приходи от ликвидация и 
заличаване на дъщерното дружество" „Екзакт комфорт" ЕООД през 2014 г.. 

Приходите за медицински услуги по договор с НЗОК представляват 99,16% 
от общата сума на приходите от услуги, 94.85 % от приходите от дейността и 
87.48% от всички приходи на дружеството за отчетния период(без да се включени 
разходи за лихви). 

Направените разходи за отчетната година са в размер на 24 806 хил.лв. при 30 
841 хил.лв. за 2013 година, като темпа на изменение е 20 % в посока на намаление. 
В структурата на разходите за дейността, разходите за заплати и осигуровки -
55,22%,при 51.08% за 2013 година , разходите за медикаменти и консумативи 
заемат 27.60% при 34,84 %, за предходната година,, разходите за външни услуги 
- 5.68% при 5,47%, за миналия отчетен период , разходи за амортизации 6,05 % 
при 6.41 % за 2013 година и 4.29% други разходи при 1,52 % за 2013 година. 

Видно от посочените данни водещи в разходите за дейността са разходите за 
персонала. Списъчният брой на служителите към 31.12.2014 г е 1321 души при 
1507 за предходната година. Намалението на персонала през текущата година е в 
размер на 186 човека. Средномесечната брутна работна заплата за 2014 година е 
753.29 лева при 723.23 лв. за предходната година. Нарастването е в размер на 
4,15%. Разходите за персонала са нараснали,независимо от намаляването на 
персонала, поради изплащането на натрупани компенсируеми отпуски, доходи при 
пенсиониране и начислявани на провиизии за бъдещи доходи при пенсиониране. 

Обръщаме внимание на т.6.3 от Договора за управление на 
. изпълнителният директор - „Размер на възнаграждението на изпълнителния 

директор" и обвързаността му с постигането на определени показатели, за 
които има данни в годишния финансов отчет. 

В разходите за материали 59 % са разходите за медикаменти и консумативи, 
при 69 % за същия период на предходната година, 11% са разходите за ел.енергия , 
6% за пароподаване, 4 % за вода и по 4 % за храна на болни и дежурен персонал. 
Останалите разходи са под тези проценти. 

В разходите за външни услуги за годината с най - висок относителен дял са 
разходите за абонаментни такси- 21,5 %, като в предходната година са заемали 12% 
от общата сума на външните услуги. След тях са разходите за външни медицински 
услуги с 15% и разходи за пране с 11%. Делът на последните в общата сума на 
разходите за външни услуги е приблизително колкото и в предходния период. 
Намалени са разходите за текущ ремонт и поддръжка на машини, апаратура и 
оборудване от 16.41% за 2013 година на 7,41%за 2014 година. 
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Извършените ремонти и подобрения на кухненски блок през текущата година 
са извършени по два отделни договора с различни изпълнители. За целта не е 
проведена процедура по ЗОП, тъй като сумата без ДДС е близка, но не надвишава 
минималния праг за провеждане на процедура. Няма и решение на Съвета на 
директорите за избора на конкретните изпълнители на дейностите. Липсват оферти 
за изпълнение от други кандидати, което рязко контрастира с политиката на 
дружеството за избор на изпълнители за строително монтажни работи по сграден 
фонд. 

Другите разходи са в размер на 847 хил. лв. и са увеличени над два пъти 
спрямо предходната година. Причина за това са многобройните дела и 
изпълнителни листове издадени срещу дружеството за просрочени плащания. 
Сумата на платените съдебни такси и разноски е 457 хил.лв. и представлява 54% 
от сумата на другите разходи. Влияние върху увеличения размер на другите 
разходи оказват и сумата 156 хил.лв. - отписаните разходи по неосъществени 
проекти за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 156 хил.лв, 
както и отчетените на разход активи под стойностния праг на същественост- 48 
хил.лв. 

Нетната загуба преди данъци 3724 хил.лв., а след начисляване на 
данъчния ефект върху проявили се временни разлики за периода 3720 хил/лв. 

Като друг всеобхватен доход (загуба) е представена акпоерска загуба в 
размер на 185 хил.лв изчислена от сертифициран актюер извършил оценка на 
задълженията на дружеството към 31.12.2014 г за дефинирани доходи при 
пенсиониране. 

Счетоводната загуба за целите на Закона за корпоративното подоходно 
облагане е преобразувана, след което се формира данъчна загуба, поради което 
дружеството не дължи корпоративен данък. Начислени и оповестени са данъците 
върху представителни разходи и разходи за автомобили на ръководството. 

11. Трудово законодателство 

При извършената репрезантивна проверка на трудови досиета се установи, че не се 
спазват утвърдените графици за платен годишен отпуск по чл.172 от КТ. 
Разрешава се ползването на отпуск многократно по 1 ден. Като се има предвид 
многобройната писмена документация при разрешаване на отпуск, по наше 
мнение това е не само нарушение на КТ , но и неефективно за дружествотото. 
В частта на спазване на трудовото законодателство, препоръчваме анализ на 
сключваните втори трудови договори в дружеството с медицински специалисти и 
даването на съгласие за упражняване на трудова дейност по втори трудов договор 
или граждански договори в медицинските центрове и преразглеждане на 
размера на полагащия се допълнителен годишен отпуск за различните групи 
служители. 
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12. Програмно осигуряване 
Дружеството ползва различни софтуерни продукти за осъществяване на 

дейността - медицински, счетоводен , както и за личен състав,труд и работна 
заплата. През 2014 година не се извърши очакваната актуализация на 
счетоводният софтуер, който по наше мнение е морално остарял , няма връзка с 
останалите софтуери в предприятието, и не отговаря на днешните потребности за 
бързина и ефективност на обработка на информацията. 

Препоръка : По наше мнение е наложителна актуализация или смяна на 
счетоводния софтуер и осигуряване на връзка с информацията от софтуера в 
аптеката и отдел труд и работна заплата. 

13.Счетоводна политика 
Ръководството на дружеството е възприело счетоводна политика, съобразена с 

действуващото счетоводно законодателство в България . База за изготвяне на 
финансовия отчет са МСФО и МСС приети от Европейския съюз и валидни за 
2014 година. Като цяло не е извършена промяна във възприетите методи на 
осчетоводяване спрямо предходната година. 

В приложението към ГФО е оповестени конкретният подход при съставяне на 
годишния финансов отчет, амортизационната политика, оценката на материалните 
запаси, инвентаризацията на активите и пасивите. 

14.Действуващо предприятие 
Балансът на дружеството е съставен при условията на действуващо 

предприятие, независимо от регистрираната отрицателна нетна стойност на 
капитала. Принципа на "действуващо предприятие" по смисъла на чл.4 т.2 от 
Закона за счетоводството означава, че предприятието не предвижда или няма 
необходимост да се ликвидира или да ограничи съществено мащабите на своята 
дейност в период минимум до 1 година. 

Заключение 
В заключение потвърждаваме ,че : 

-счетоводната система на дружеството е изградена в условията на действуващо 
предприятие. 

-спазен е принципът на независимост на отделните отчетни периоди. 
-вътрешния контрол се осъществява от ръководството в лицето на 

Изпълнителния директор, заместник директори,главния счетоводител и 
ръководителите по сектори, отделения и клиники. 

Годишният финансов отчет е съставен на основата на салдата на счетоводните 
сметки към 31.12.2014 год. и представя достоверно във всички съществени аспекти 
имущественото и финансово състояние на дружеството, както и получения 
финансов резултат и промените в паричните потоци 
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Декларация на ръководството за предоставената информация 

Ръководството на дружеството предостави информация, в която изразява 
увереността си ,че информацията, включена във финансовите отчети е изготвена 
съгласно изискванията на Националното счетоводно законодателство и 
Международните счетоводни стандарти. 

Декларация 

В качеството си на одитор заявявам независимостта си съгласно чл. 7, т.1 
от Закона за независимия финансов одит. 

Забележка : Настоящият разширен одиторски доклад е предназначен за органите 
на управление на УМБАЛ "Проф.д-р Ст.Киркович " АД град Стара Загора и не 
може да бъде предоставен за ползване от други лица и институции без нашето 
писмено съгласие за това. 

02 април 2015 година 
Стара Загора 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Информация за отчетна и балансова стойност 

на имоти собственост на "УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович "АД 

№ наименование 
отчетна 

стойност 
балансова 
стойност 

Сграда -Университетска поликлиника -Стара Загора, ул. "Армейска" 
№ 11, с индентификатори-68850.502.450.16.1; 68850.502.450.16.2; 
68850.502.450.16.3; 68850.502.450.18.1; 68850.502.450.20; 
68850.502.450.17, целия имот с площ от 2825 кв. м. 

1 1495751.64 958780.41 
Сграда - Акушеро-гинекологичен комплекс, гр.Стара Загора, 
ул.Тен.Столетов"№ 117 и ул."Асен Велчев", с индентификатори-
68850.514.417.2; 68850.514.417.3; 68850.514.417.4; 68850.514.417.5; 
68850.514.417.6, целия имот с площ от 5454 кв. м. 

2 
• 

458991.02 291654.78 
Сграда - Отделение по хемодиализа гр. Стара Загора, пар.1, кв. 524, 
ул.'Тен.Столетов"№ 2, с индентификатори-68850.502.497.78, целия 
имот с площ от 902 кв. м. 

3 10449.91 7754.33 
Сграда-Пералня, гр. Стара Загора, пар.1, кв.524, ул."Ген.Столетов" 
№ 2, целия имот с площ от 512 кв. м. 

4 
- 9388.42 6028.34 

Сграда - Аптека № 9 и музей - 2ет. М.с. 324,98 кв. м. /патоанатомия/, 
с индентификатори - 68850.502.497.75; 68850.502.497.76; 
68850.502.497.77, целия имот с площ от 315 кв. м. 

5 2640.36 1959.33 
Сграда - Първа поликлиника, гр. Стара Загора,пар.1,кв.524, 
ул.'Тен.Столетов"№ 2, с индентификатори - 68850.502.497.11; 
68850.502.497.12, целия имот с площ от 2277.28 кв. м. 

6 161195.74 132909.16 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,

stara.zagora@cadastre.bg, acad_stzag@mail.bg, БУЛСТАТ:130362903

СХЕМА№ 1381 /04.02.2011 г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

с идентификатор 68850.502.450.16.3

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65 / 30.05.2008г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Армейска" № 11, ет. 3
Самостоятелният обект се намира в сграда№ 16, разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.502.450
Предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги
Брой нива на обекта: 1
Посочена в документа площ: 966.00 кв.м
Прилежащи части:...

Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: няма
Под обекта: 68850.502.450.16.2
Над обекта: няма

Стар идентификатор: 68850.502.432.16.3

Собственици:
1. 123536104, "УМБАЛ-СТ.ЗАГОРА"ЕАД
Няма данни за идеалните части
Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация) № 117 том 13 per. 576 от
13.08.2002г., издаден от Служба по вписвания - гр .Ст.Загора
2. 000695317, МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Няма данни за идеалните части
Акт за частна държавна собственост № 34 том X per. 3811 от 25.04.2005п, издаден от Служба по
вписвания - гр .Ст.Загора

#' 04.02.2011 г. е издадена въз основа
наЯЩЩ 99-1578 / 02.02.2011 г.

София 1618, кв ПА^ГЕЛ.: 02/818
83 8 ACAD@CADASTRE.BG •
WWW.CADA

Схема№ 1381 /
документ с вхо,
Изработи/lT^V

н-к на сгкк - гр: д

.Дияна Балева/
иева
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр.
СТАРА ЗАГОРА

6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,
stara.zagora@cadastre.bg, acad_stzag@mail.bg, БУЛСТАТ.-130362903

СХЕМА№ 1380 / 04.02.2011 г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

с идентификатор 68850.502.450.16.2

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65 / 30.05.2008г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Армейска" № 11, ет. 2
Самостоятелният обект се намира в сграда № 16, разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.502.450
Предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги
Брой нива на обекта: 1
Посочена в документа площ: 988.29 кв.м
Прилежащи части:...

Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: няма
Под обекта: 68850.502.450.16.1
Над обекта: 68850.502.450.16.3

Стар идентификатор: 68850.502.432.16.2

Собственици:
1. 123536104, "УМБАЛ-СТ.ЗАГОРА"ЕАД
Няма данни за идеалните части
Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация) № 117 том 13 per. 576 от
13.08.2002г, издаден от Служба по вписвания - гр .Ст.Загора

Н-к на СГКК - гр.

СТАРА ЗАГОРА:

/инж.Дияна Балева/

София 1618, кв. П ТЕЛ.: 02/818 83 <
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADAS

Схема№1380/
документ с
Изработи

2.2011 г. е издадена въз основа на
" 1578/02.02.2011 г.

иева
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,

stara.zagora@cadastre.bg, acad_stzag@mail.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СХЕМА№ 1379/04.02.2011 г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

с идентификатор 68850.502.450.16.1

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Армейска" № 11, ет. 1
Самостоятелният обект се намира в сграда № 16, разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.502.450
Предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги
Брой нива на обекта: 1
Посочена в документа площ: 741.00 кв.м
Прилежащи части: ...

Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: няма
Под обекта: няма
Над обекта: 68850.502.450.16.2

Стар идентификатор: 68850.502.432.16.1

Собственици:
1. 123536104, "УМБАЛ-СТ.ЗАГОРА"ЕАД
Няма данни за идеалните части
Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация) № 117 том 13 per. 576 от
13.08.2002г., издаден от Служба по вписвания - гр .Ст.Загора

Схема №1379/
документ с вход
Изработи

к на СГКК -
гр.

СТАРА^ЗАГОРА:

„>">**Ч - / ..............

нж.Дияна Балева/

СОФИЯ1618, кв. ГЕА.: 02/818 83 8
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADAS

34 2.2011 г. е издадена въз основа на
~ |-1578/02.02.2011 г.

иева
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,

stara.zagora@cadastre.bg, acad_stzag@mail.bg, БУЛСТАТ:130362903

СХЕМА№ 1382/04.02.2011 г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

с идентификатор 68850.502.450.18.1

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Армейска" № 11, ет. 0
Самостоятелният обект се намира в сграда № 18, разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.502.450
Предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги
Брой нива на обекта: 1
Посочена в документа площ: 65.96 кв.м
Прилежащи части: 54 м2-коридори и общи помещения

Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: няма Под обекта: няма Над обекта: няма

Стар идентификатор: 68850.502.432.18.1

Собственици:
1. 123536104, "УМБАЛ-СТ.ЗАГОРА"ЕАД
Няма данни за идеалните части
Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация) № 117 том 13 per. 576 от
13.08.2002г, издаден от Служба по вписвания - гр .Ст.Загора

Схема № 1382/
документ с вход
Изработи

Н-к
на

СГКК - гр. СТАРА ЗАГО

1ияна Балева/

WWW.CADASTRE. В

2.2Q11 г. е издадена въз основа на
1578/02.02.2011 г.

иева
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,

stara.zagora@cadastre.bg, acad_stzag@mail.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА СГРАДА
№1404/04.02.2011 г.

с идентификатор 68850.502.450.17

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65 / 30.05.2008г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на сградата: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Армейска" № 11
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.502.450
Застроена площ: 281 кв.м
Брой етажи: 1
Предназначение: Здравно заведение

Координатна система 1970г.

Стар идентификатор: 68850.502.432.17

Собственици:
1. 123536104, "УМБАЛ-СТ.ЗАГОРА"ЕАД
Няма данни за идеалните части
Липсва информация

Н-к на СГКК - гр. СТАРА ЗАГОРА:

>js»"Y
:
" ....................

/инж.Дияна Балева/

■/

по
геодезия,

М 1:500

011 г. е издадена въз основа на
1578/02.02.2011 г.

Скица№ 1404
документ с
Изработил;

иева
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,

stara.zagora@cadastre.bg, acad_stzag@mail.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦАНАСГРАДА
№1405/04.02.2011 г.

с идентификатор 68850.502.450.20

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65 / 30.05.2008г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на сградата: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Армейска" № 11
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.502.450
Застроена площ: 124 кв.м
Брой етажи: 1
Предназначение: Сграда за енергопроизводство

Координатна система 1970г.

Стар идентификатор: 68850.502.432.20

Собственици:
1. 123536104, "УМБАЛ-СТ.ЗАГОРА"ЕАД
Няма данни за идеалните части
Липсва информация

Н-к на СГКК - гр. СТАРА ЗАГОРА:

.Дияна Балева/

по ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

М 1:500

02.2011 г. е издадена въз основа на
9-1578/02.02.2011 г.

иева

Скица№ 14)
документ с
Изработи









/4ГШ-ШИЯ по геодезия,

К4РТОГР4ШИЯ И София 1618, кв.ПАН
ТЕЛ.: 02/818 83 83,
ACAD@CADASTRE.BG

стр. 1от1

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907,

stara.zagora@cadastre.bg, acad_stzag@mail.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦАНАСГРАДА
№1409/04.02.2011 г.

с идентификатор 68850.514.417.2

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на сградата: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "Генерал Столетов" № 90
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417
Застроена площ: 909 кв.м
Брой етажи: 6
Предназначение: Здравно заведение

Координатна система 1970г.

М 1:500

Собственици:
1. 123536104, "УМБАЛ-СТ.ЗАГОРА" ЕАД
Няма данни за идеалните части
Акт за частна държавна собственост № 118 том XIII per. 5765 дело 3086 от 13.08.2002г., издаден от
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
2. 123535874, "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Проф.Д-р Ст. Киркович " АД
Няма данни за идеалните части
Акт за частна държавна собственост № 4858 от 01.07.1970г, издаден от Градски общински народен съвет -
Стара Загора

К-к на СГКК - гр.

/инж.Дияна Балева/

WWW.CADASTRE

Скица№ 1409/04,
документ с входя
Изработил:

011 г. е издадена въз основа на
)-й1578/02.02.2011 г.

киева











изготвен съгласно чл. 56 от ЗОС 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на регионалното развитие и благоустрой^ 

Общинска администрация Стара Загора 
Одобр 

регистър Том 1,стр. 172 

картотека 

досие (РЗ) 6000-00163 

АКТ No 00875 
за общинска собственост 

| Публична 

(публична, частна) 

Кмет:;'д-

на недвижим имот, находя иц се в гр. Стара Загора 
ул. Тен. Столетов" № 0 

1. Дата на съставяне: 23.05.2000 

2. Правно основание: Параграф 7. т. 6, от ЗМСМА 
Чл. 2. ал. 1, т. 9 и чл. 3. ал. 2т. 2 от ЗОС 
чл. 156,ал. 3 от ППЗДС: Решение № 77/09.03.2000 г. на Окръжен съд Стара Загора 

3 Вид и описание на имота: РАЙОННА БОЛНИЦА - СТАРА ЗАГОРА 
1 Портал: един етаж; м.с.; застроена площ 12,60 кв.м. 
2. Акушеро гинекологични кабинети (стара администрация): 2 етажа;м.с.:з.п. 172.38 кв.м. 
3 Химическа лаборатория: 1 етаж: павилион тип "Сандвич", з.п. 142,25 кв.м. 
4. ПДКО (Първа поликлиника): сутерен + 2 етажа, м.с.; з.п. в т.ч. сутерен 1150.59 кв.м.. 1-ви етаж 1142,89 
кв.м.. 11-ри етаж 1134.39 кв.м. 

|5. Хирургичен блок 
5.1. Блок "А": сутерен - 16 етажа + таван:м.с.,з.п. 707,50 кв.м. 
5.2. Блок "Б": сутурен ^ 17 етажа + таван: м.с.; з.п. 587.64 кв.м 

15.3. Блок "Дн: приземен + 3 етажа т таван.м.с., з.п. 2215.13 кв.м. 
5.4. Блок "Е*: приземен - 3 етажа + таван: м.с., з.п. 385,85 кв.м. 
6. Терапевтичен блок "В": 13 етажа:м.с.:з.п 707,50 кв м. 

4. Бивш собственик на 
имота: 

ЗРБ - гр. Стара Загора 

5. Съсобственици -
име, адрес 

I Университетска болница при Медицински факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора. Невена 
| Николова Петкова и Надежда Танева Стоянова - за земята 

6. No и дата на съствени 
по-рано актове: 

№ 299/49£54/50;1224/Б0;1454 vJ61 ;1479/Б1:1676/62:1997/ВЗ: 4666/69; 4667/69;4857/70£740/79,7306/81 ;7307/ 
181 ;7308/81,7309/81 ;7310/81:7311/81 ;731 гг81 ;7313/81 и 12125/93 

7, Местонахождение на имота: ф. Стара Загора, кв. 524, парцел I, 
ул. Тен. Столетов" № 0 

8, Граници на имота север. 

юг: 

изток: 

запад: 

ул. Т.Столетов" 

ул."Св.Княз Борис Г 

ул. "Д-р Т Стоянович' 

ул "Армейска" 



9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА: 

Решение № 117 взето с протокол № 10 от 18 05.2000 г. на Общински съвет Глара^тоана Център по трансфуаюнна хематология гр. Стар<\ 
Загора се предоставя за срок от 10 г одини^е^п>змез^ част от 1 1 ъ ^ и Второ вътрешно о-деление: партер з.п. 384.80 . 

ПМС № 195/1V 10.1995 г. на ^ М П с е предоставя Хирургичен блок: блок "Дп част от първи етаж със з.п. 426.30 кв.м.;2215.13 кв.м.:Блок "Е" част от 
приземен етаж. със з.п. 122.00/385.85 кв.м. _ 

(Акт за предоставяне, право, срок, приобретатели) 

10. РАЗПОРЕЖДАНИЯ С ИМОТА (С ЧАСТ ОТ ИМОТА): 

(Акт за разпореждане, описание, приобретатели) 

11. ИМОТЪТ Е ВКЛЮЧЕН В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО: 
Решение № 3483 от 11.09.5000 г. на Старо:ягорски окръжен съд - "Многопрофилна болница за активно лечение - проф. Д-р Ст. Киркович" АД 
% държавна и 49 % общинска в т.ч. за Община Стара Загора 22.1135 % 

(Акт, правно основание, дружество) 

АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност): 
Стоянка Господинова Вучкова - гл.експерт "Общинска собственост" 

3. ЗАБЕЛЕЖКИ: 
7. Сграда за кислородна инсталация: 1 етаж:м.с.з.п. 154.81 кв.м. 8.Метален паливион: 1 етаж.з.п. 19.24 кв.м.: 9.1-во и И-ро детско отделение: 
сутерен + 2 етажа, м е., сутерен з.п. - 883,80 кв.м.. I етаж - 883.80 кв.м. и II етаж 823.80 кв.м : 10. Работилница за ремонт на медицинска 
техника и апаратура: "I етаж. м.с., з.п. 190.80 кв.м/. 11. Дърводелна. ортопедична и ел. работилници: 1 етаж. м.с.. з.п. 228.13 кв.м. :12. Отделение 
по инфекциозни богоюти и епидемиология и ДИКО: сутерен - 2 етажа, м с., з.п. 927.33 кв.м. в т.ч. сутерен 927.33 кв.м.. l-ви етаж 927.33 кв.м.. II-
ри етаж 930,80 кв.м.; 13. Трафопост ТП ОБ - юг: 1 етаж м.с.. з.п. 56,16 кв.м.: 14. Гаражи: 1 етаж. м.с.. з.п. 266,40 кв.м. (11 броя гаражни клетки): 
15. Гаражи: 1 етаж, м.с„ з.п. 224.13 кв.м. (7 броя гаражни клетки): 16. Хемодиализа и нефрология: мазе + 2 етажа. м.с.. з.п. на мазе 50.02 кв.м.. 
l-ви и И-ри етаж 450 93 кв.м.; 17. Пристройка: 1 етаж, м.с.. з.п. 72,05 кв.м.; 18. Хидрофор: 1 етаж, м.с.. з.п. 36 кв.м.; 19.Сграда - автотранспорт. 1 
етаж, м.с., з.п. 177,66 кв.м.20.Присфойка: 1 етаж, м.с., з.п. 11,60 кв.м.; 21 .Тоалетна: 1 етаж, м.с., з.п 2,80 кв.м.: 22. Гаражи за линейки: 1 етаж. 
м.с., з.п. 87,75 кв.м.; 23. Пералня: 1 етаж, м.с., з.п 512 кв.м.: 24. Стерилизационна: сутерен +1 етаж. м.с.. з.п. 324,80 кв.м.: 25. Парова централа. 
1,2,3 котел 1 етаж, м.с. з.п 515.70 кв.м., 4-ти котел: 1 етаж, м.с.. з.п 179,31 кв.м.. 26. Склад: 1 етаж. м.с. з.п.195.68 кв.м.: 27. Сметогорна: 1 
етаж. м.с.. з.п. 21.115 кв.м.: 28. Сграда: 1 етаж, м.с., з.п. 5.65 кв.м.;29. Гаражи: 1 етаж, м.с., з.п. 396,50 кв.мД18 броя гаражни клетки)30. Аптека 
№ 9 и музей: 2 етажа, м.с., з,п. 324.93 кв.м.; 31. Окръжна картотека за МЕД на инвалидите: 1 етаж. павилион тип "Сандвич", з.п. 134.85 кв.м.: 
32. ТЕЛК И: 1 етаж, павилион тип "'Зандвич", з а 85 кв.м.; 33. ТЕЛК 1:1 етаж. павилион тип "Сандвич* з.п. 63 кв.м.: 34. Микробиологична 
лаборатория: 1 етаж, м.с.. з.п. 234.90 кв.м.: 35. Аптека: 1 етаж. м.с.. з.п. 137.28 кв.м. 36. Трафопост • 1 етаж м.с. з.п. 54.87 кв.м. 
КЪМ Т. 5 
УБ при МФ на Тракийски университет гр. Стара Загора: Хирургичен блок: Блок "А": 1. XI,XII. XIII, XIV и XV етаж със застроена площ 707.50 
кв.м.; Блок "Д": етаж Ш операционна зала з.п. 27 кв.м. и етаж IV операционна зала със з.п. 628,07 кв.м.: Блок "Е": етаж III КАСИМ. з.п. 385.85 
кв.м. 







изготвен съгласно чл. 56 от ЗОС 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на регионалното развитие и благоустрой^ 

Общинска администрация Стара Загора 
Одобр 

регистър Том 1,стр. 172 

картотека 

досие (РЗ) 6000-00163 

АКТ No 00875 
за общинска собственост 

| Публична 

(публична, частна) 

Кмет:;'д-

на недвижим имот, находя иц се в гр. Стара Загора 
ул. Тен. Столетов" № 0 

1. Дата на съставяне: 23.05.2000 

2. Правно основание: Параграф 7. т. 6, от ЗМСМА 
Чл. 2. ал. 1, т. 9 и чл. 3. ал. 2т. 2 от ЗОС 
чл. 156,ал. 3 от ППЗДС: Решение № 77/09.03.2000 г. на Окръжен съд Стара Загора 

3 Вид и описание на имота: РАЙОННА БОЛНИЦА - СТАРА ЗАГОРА 
1 Портал: един етаж; м.с.; застроена площ 12,60 кв.м. 
2. Акушеро гинекологични кабинети (стара администрация): 2 етажа;м.с.:з.п. 172.38 кв.м. 
3 Химическа лаборатория: 1 етаж: павилион тип "Сандвич", з.п. 142,25 кв.м. 
4. ПДКО (Първа поликлиника): сутерен + 2 етажа, м.с.; з.п. в т.ч. сутерен 1150.59 кв.м.. 1-ви етаж 1142,89 
кв.м.. 11-ри етаж 1134.39 кв.м. 

|5. Хирургичен блок 
5.1. Блок "А": сутерен - 16 етажа + таван:м.с.,з.п. 707,50 кв.м. 
5.2. Блок "Б": сутурен ^ 17 етажа + таван: м.с.; з.п. 587.64 кв.м 

15.3. Блок "Дн: приземен + 3 етажа т таван.м.с., з.п. 2215.13 кв.м. 
5.4. Блок "Е*: приземен - 3 етажа + таван: м.с., з.п. 385,85 кв.м. 
6. Терапевтичен блок "В": 13 етажа:м.с.:з.п 707,50 кв м. 

4. Бивш собственик на 
имота: 

ЗРБ - гр. Стара Загора 

5. Съсобственици -
име, адрес 

I Университетска болница при Медицински факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора. Невена 
| Николова Петкова и Надежда Танева Стоянова - за земята 

6. No и дата на съствени 
по-рано актове: 

№ 299/49£54/50;1224/Б0;1454 vJ61 ;1479/Б1:1676/62:1997/ВЗ: 4666/69; 4667/69;4857/70£740/79,7306/81 ;7307/ 
181 ;7308/81,7309/81 ;7310/81:7311/81 ;731 гг81 ;7313/81 и 12125/93 

7, Местонахождение на имота: ф. Стара Загора, кв. 524, парцел I, 
ул. Тен. Столетов" № 0 

8, Граници на имота север. 

юг: 

изток: 

запад: 

ул. Т.Столетов" 

ул."Св.Княз Борис Г 

ул. "Д-р Т Стоянович' 

ул "Армейска" 



9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА: 

Решение № 117 взето с протокол № 10 от 18 05.2000 г. на Общински съвет Глара^тоана Център по трансфуаюнна хематология гр. Стар<\ 
Загора се предоставя за срок от 10 г одини^е^п>змез^ част от 1 1 ъ ^ и Второ вътрешно о-деление: партер з.п. 384.80 . 

ПМС № 195/1V 10.1995 г. на ^ М П с е предоставя Хирургичен блок: блок "Дп част от първи етаж със з.п. 426.30 кв.м.;2215.13 кв.м.:Блок "Е" част от 
приземен етаж. със з.п. 122.00/385.85 кв.м. _ 

(Акт за предоставяне, право, срок, приобретатели) 

10. РАЗПОРЕЖДАНИЯ С ИМОТА (С ЧАСТ ОТ ИМОТА): 

(Акт за разпореждане, описание, приобретатели) 

11. ИМОТЪТ Е ВКЛЮЧЕН В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО: 
Решение № 3483 от 11.09.5000 г. на Старо:ягорски окръжен съд - "Многопрофилна болница за активно лечение - проф. Д-р Ст. Киркович" АД 
% държавна и 49 % общинска в т.ч. за Община Стара Загора 22.1135 % 

(Акт, правно основание, дружество) 

АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност): 
Стоянка Господинова Вучкова - гл.експерт "Общинска собственост" 

3. ЗАБЕЛЕЖКИ: 
7. Сграда за кислородна инсталация: 1 етаж:м.с.з.п. 154.81 кв.м. 8.Метален паливион: 1 етаж.з.п. 19.24 кв.м.: 9.1-во и И-ро детско отделение: 
сутерен + 2 етажа, м е., сутерен з.п. - 883,80 кв.м.. I етаж - 883.80 кв.м. и II етаж 823.80 кв.м : 10. Работилница за ремонт на медицинска 
техника и апаратура: "I етаж. м.с., з.п. 190.80 кв.м/. 11. Дърводелна. ортопедична и ел. работилници: 1 етаж. м.с.. з.п. 228.13 кв.м. :12. Отделение 
по инфекциозни богоюти и епидемиология и ДИКО: сутерен - 2 етажа, м с., з.п. 927.33 кв.м. в т.ч. сутерен 927.33 кв.м.. l-ви етаж 927.33 кв.м.. II-
ри етаж 930,80 кв.м.; 13. Трафопост ТП ОБ - юг: 1 етаж м.с.. з.п. 56,16 кв.м.: 14. Гаражи: 1 етаж. м.с.. з.п. 266,40 кв.м. (11 броя гаражни клетки): 
15. Гаражи: 1 етаж, м.с„ з.п. 224.13 кв.м. (7 броя гаражни клетки): 16. Хемодиализа и нефрология: мазе + 2 етажа. м.с.. з.п. на мазе 50.02 кв.м.. 
l-ви и И-ри етаж 450 93 кв.м.; 17. Пристройка: 1 етаж, м.с.. з.п. 72,05 кв.м.; 18. Хидрофор: 1 етаж, м.с.. з.п. 36 кв.м.; 19.Сграда - автотранспорт. 1 
етаж, м.с., з.п. 177,66 кв.м.20.Присфойка: 1 етаж, м.с., з.п. 11,60 кв.м.; 21 .Тоалетна: 1 етаж, м.с., з.п 2,80 кв.м.: 22. Гаражи за линейки: 1 етаж. 
м.с., з.п. 87,75 кв.м.; 23. Пералня: 1 етаж, м.с., з.п 512 кв.м.: 24. Стерилизационна: сутерен +1 етаж. м.с.. з.п. 324,80 кв.м.: 25. Парова централа. 
1,2,3 котел 1 етаж, м.с. з.п 515.70 кв.м., 4-ти котел: 1 етаж, м.с.. з.п 179,31 кв.м.. 26. Склад: 1 етаж. м.с. з.п.195.68 кв.м.: 27. Сметогорна: 1 
етаж. м.с.. з.п. 21.115 кв.м.: 28. Сграда: 1 етаж, м.с., з.п. 5.65 кв.м.;29. Гаражи: 1 етаж, м.с., з.п. 396,50 кв.мД18 броя гаражни клетки)30. Аптека 
№ 9 и музей: 2 етажа, м.с., з,п. 324.93 кв.м.; 31. Окръжна картотека за МЕД на инвалидите: 1 етаж. павилион тип "Сандвич", з.п. 134.85 кв.м.: 
32. ТЕЛК И: 1 етаж, павилион тип "'Зандвич", з а 85 кв.м.; 33. ТЕЛК 1:1 етаж. павилион тип "Сандвич* з.п. 63 кв.м.: 34. Микробиологична 
лаборатория: 1 етаж, м.с.. з.п. 234.90 кв.м.: 35. Аптека: 1 етаж. м.с.. з.п. 137.28 кв.м. 36. Трафопост • 1 етаж м.с. з.п. 54.87 кв.м. 
КЪМ Т. 5 
УБ при МФ на Тракийски университет гр. Стара Загора: Хирургичен блок: Блок "А": 1. XI,XII. XIII, XIV и XV етаж със застроена площ 707.50 
кв.м.; Блок "Д": етаж Ш операционна зала з.п. 27 кв.м. и етаж IV операционна зала със з.п. 628,07 кв.м.: Блок "Е": етаж III КАСИМ. з.п. 385.85 
кв.м. 







изготвен съгласно чл. 56 от ЗОС 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на регионалното развитие и благоустрой^ 

Общинска администрация Стара Загора 
Одобр 

регистър Том 1,стр. 172 

картотека 

досие (РЗ) 6000-00163 

АКТ No 00875 
за общинска собственост 

| Публична 

(публична, частна) 

Кмет:;'д-

на недвижим имот, находя иц се в гр. Стара Загора 
ул. Тен. Столетов" № 0 

1. Дата на съставяне: 23.05.2000 

2. Правно основание: Параграф 7. т. 6, от ЗМСМА 
Чл. 2. ал. 1, т. 9 и чл. 3. ал. 2т. 2 от ЗОС 
чл. 156,ал. 3 от ППЗДС: Решение № 77/09.03.2000 г. на Окръжен съд Стара Загора 

3 Вид и описание на имота: РАЙОННА БОЛНИЦА - СТАРА ЗАГОРА 
1 Портал: един етаж; м.с.; застроена площ 12,60 кв.м. 
2. Акушеро гинекологични кабинети (стара администрация): 2 етажа;м.с.:з.п. 172.38 кв.м. 
3 Химическа лаборатория: 1 етаж: павилион тип "Сандвич", з.п. 142,25 кв.м. 
4. ПДКО (Първа поликлиника): сутерен + 2 етажа, м.с.; з.п. в т.ч. сутерен 1150.59 кв.м.. 1-ви етаж 1142,89 
кв.м.. 11-ри етаж 1134.39 кв.м. 

|5. Хирургичен блок 
5.1. Блок "А": сутерен - 16 етажа + таван:м.с.,з.п. 707,50 кв.м. 
5.2. Блок "Б": сутурен ^ 17 етажа + таван: м.с.; з.п. 587.64 кв.м 

15.3. Блок "Дн: приземен + 3 етажа т таван.м.с., з.п. 2215.13 кв.м. 
5.4. Блок "Е*: приземен - 3 етажа + таван: м.с., з.п. 385,85 кв.м. 
6. Терапевтичен блок "В": 13 етажа:м.с.:з.п 707,50 кв м. 

4. Бивш собственик на 
имота: 

ЗРБ - гр. Стара Загора 

5. Съсобственици -
име, адрес 

I Университетска болница при Медицински факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора. Невена 
| Николова Петкова и Надежда Танева Стоянова - за земята 

6. No и дата на съствени 
по-рано актове: 

№ 299/49£54/50;1224/Б0;1454 vJ61 ;1479/Б1:1676/62:1997/ВЗ: 4666/69; 4667/69;4857/70£740/79,7306/81 ;7307/ 
181 ;7308/81,7309/81 ;7310/81:7311/81 ;731 гг81 ;7313/81 и 12125/93 

7, Местонахождение на имота: ф. Стара Загора, кв. 524, парцел I, 
ул. Тен. Столетов" № 0 

8, Граници на имота север. 

юг: 

изток: 

запад: 

ул. Т.Столетов" 

ул."Св.Княз Борис Г 

ул. "Д-р Т Стоянович' 

ул "Армейска" 



9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА: 

Решение № 117 взето с протокол № 10 от 18 05.2000 г. на Общински съвет Глара^тоана Център по трансфуаюнна хематология гр. Стар<\ 
Загора се предоставя за срок от 10 г одини^е^п>змез^ част от 1 1 ъ ^ и Второ вътрешно о-деление: партер з.п. 384.80 . 

ПМС № 195/1V 10.1995 г. на ^ М П с е предоставя Хирургичен блок: блок "Дп част от първи етаж със з.п. 426.30 кв.м.;2215.13 кв.м.:Блок "Е" част от 
приземен етаж. със з.п. 122.00/385.85 кв.м. _ 

(Акт за предоставяне, право, срок, приобретатели) 

10. РАЗПОРЕЖДАНИЯ С ИМОТА (С ЧАСТ ОТ ИМОТА): 

(Акт за разпореждане, описание, приобретатели) 

11. ИМОТЪТ Е ВКЛЮЧЕН В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО: 
Решение № 3483 от 11.09.5000 г. на Старо:ягорски окръжен съд - "Многопрофилна болница за активно лечение - проф. Д-р Ст. Киркович" АД 
% държавна и 49 % общинска в т.ч. за Община Стара Загора 22.1135 % 

(Акт, правно основание, дружество) 

АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност): 
Стоянка Господинова Вучкова - гл.експерт "Общинска собственост" 

3. ЗАБЕЛЕЖКИ: 
7. Сграда за кислородна инсталация: 1 етаж:м.с.з.п. 154.81 кв.м. 8.Метален паливион: 1 етаж.з.п. 19.24 кв.м.: 9.1-во и И-ро детско отделение: 
сутерен + 2 етажа, м е., сутерен з.п. - 883,80 кв.м.. I етаж - 883.80 кв.м. и II етаж 823.80 кв.м : 10. Работилница за ремонт на медицинска 
техника и апаратура: "I етаж. м.с., з.п. 190.80 кв.м/. 11. Дърводелна. ортопедична и ел. работилници: 1 етаж. м.с.. з.п. 228.13 кв.м. :12. Отделение 
по инфекциозни богоюти и епидемиология и ДИКО: сутерен - 2 етажа, м с., з.п. 927.33 кв.м. в т.ч. сутерен 927.33 кв.м.. l-ви етаж 927.33 кв.м.. II-
ри етаж 930,80 кв.м.; 13. Трафопост ТП ОБ - юг: 1 етаж м.с.. з.п. 56,16 кв.м.: 14. Гаражи: 1 етаж. м.с.. з.п. 266,40 кв.м. (11 броя гаражни клетки): 
15. Гаражи: 1 етаж, м.с„ з.п. 224.13 кв.м. (7 броя гаражни клетки): 16. Хемодиализа и нефрология: мазе + 2 етажа. м.с.. з.п. на мазе 50.02 кв.м.. 
l-ви и И-ри етаж 450 93 кв.м.; 17. Пристройка: 1 етаж, м.с.. з.п. 72,05 кв.м.; 18. Хидрофор: 1 етаж, м.с.. з.п. 36 кв.м.; 19.Сграда - автотранспорт. 1 
етаж, м.с., з.п. 177,66 кв.м.20.Присфойка: 1 етаж, м.с., з.п. 11,60 кв.м.; 21 .Тоалетна: 1 етаж, м.с., з.п 2,80 кв.м.: 22. Гаражи за линейки: 1 етаж. 
м.с., з.п. 87,75 кв.м.; 23. Пералня: 1 етаж, м.с., з.п 512 кв.м.: 24. Стерилизационна: сутерен +1 етаж. м.с.. з.п. 324,80 кв.м.: 25. Парова централа. 
1,2,3 котел 1 етаж, м.с. з.п 515.70 кв.м., 4-ти котел: 1 етаж, м.с.. з.п 179,31 кв.м.. 26. Склад: 1 етаж. м.с. з.п.195.68 кв.м.: 27. Сметогорна: 1 
етаж. м.с.. з.п. 21.115 кв.м.: 28. Сграда: 1 етаж, м.с., з.п. 5.65 кв.м.;29. Гаражи: 1 етаж, м.с., з.п. 396,50 кв.мД18 броя гаражни клетки)30. Аптека 
№ 9 и музей: 2 етажа, м.с., з,п. 324.93 кв.м.; 31. Окръжна картотека за МЕД на инвалидите: 1 етаж. павилион тип "Сандвич", з.п. 134.85 кв.м.: 
32. ТЕЛК И: 1 етаж, павилион тип "'Зандвич", з а 85 кв.м.; 33. ТЕЛК 1:1 етаж. павилион тип "Сандвич* з.п. 63 кв.м.: 34. Микробиологична 
лаборатория: 1 етаж, м.с.. з.п. 234.90 кв.м.: 35. Аптека: 1 етаж. м.с.. з.п. 137.28 кв.м. 36. Трафопост • 1 етаж м.с. з.п. 54.87 кв.м. 
КЪМ Т. 5 
УБ при МФ на Тракийски университет гр. Стара Загора: Хирургичен блок: Блок "А": 1. XI,XII. XIII, XIV и XV етаж със застроена площ 707.50 
кв.м.; Блок "Д": етаж Ш операционна зала з.п. 27 кв.м. и етаж IV операционна зала със з.п. 628,07 кв.м.: Блок "Е": етаж III КАСИМ. з.п. 385.85 
кв.м. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул.ЧДАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903 

СКИЦА НА СГРАДА 
№ 15-199250-18.06.2014 г. 

с идентификатор 68850.502.497.75 

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на сградата: гр. Стара Загора, п.к. 6000 
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.502.497 
Застроена площ: 92 кв.м 
Брой етажи: 1 
Предназначение: Здравно заведение 

Координатна система 1970г. 

М 1:500 
Стар идентификатор: 68850.502.505.75 

Собственици: 
1. 123535874, "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Проф.Д-р Ст. Киркович " АД 
Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата 
Акт за частна общинска собственост № 00875 от 23.05.2000г., издаден от ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 
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Скица № 15-199250-18.06.2014 г. е издадена въз основа на 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул.-ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА СГРАДА 
№ 15-199256-18.06.2014 г. 

е идентификатор 68850.502.497.77 

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на сградата: гр. Стара Загора, п.к. 6000 
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68350.502.497 
Застроена площ: 100 кв.м 
Брой етажи: 2 
Предназначение: Здравно заведение 

Координатна система 1970г. 

Стар идентификатор: 68850.502.505.77 

Собственици: 
1. 123535874, 'ЧМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Проф 
Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата 
Акт за частна общинска собственост № 00875 от 23.05.2000г., издаден от ОБЩИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ|СТАРА ЗАГОРА 

Скица № 15-199256-18.06.2014 г.е издадена 
документ с входящ № 01-130087-16.06.2014 г. % ' V 1 А Л I • .;..:'...: • v\ ; 
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СЛУЖЕЛА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул.-ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903 

СКИЦА НА СГРАДА 
№ 15-199253-18.06.2014 г. 

с идентификатор 68850.502.497.76 

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на сградата: гр. Стара Загора, п.к. 6000 
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.502.497 
Застроена площ: 23 кв.м 
Брой етажи: 1 
Предназначение: Здравно заведение 

Координатна система 1970г. 

М 1:500 
Стар идентификатор: 68850.502.505.76 

Собственици:. ^ , 
1. 123535874, "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Проф.Д-р рг Киркович " АД 
Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата Y^r 
Акт за частна общинска собственост № 00875 от 23.05.2000г., издаден от ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАРА ЗДГОрА 
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дою/мент с входящ № 01-130087-16.06.2014 г. 
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изготвен съгласно чл. 56 от ЗОС 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на регионалното развитие и благоустрой^ 

Общинска администрация Стара Загора 
Одобр 

регистър Том 1,стр. 172 

картотека 

досие (РЗ) 6000-00163 

АКТ No 00875 
за общинска собственост 

| Публична 

(публична, частна) 

Кмет:;'д-

на недвижим имот, находя иц се в гр. Стара Загора 
ул. Тен. Столетов" № 0 

1. Дата на съставяне: 23.05.2000 

2. Правно основание: Параграф 7. т. 6, от ЗМСМА 
Чл. 2. ал. 1, т. 9 и чл. 3. ал. 2т. 2 от ЗОС 
чл. 156,ал. 3 от ППЗДС: Решение № 77/09.03.2000 г. на Окръжен съд Стара Загора 

3 Вид и описание на имота: РАЙОННА БОЛНИЦА - СТАРА ЗАГОРА 
1 Портал: един етаж; м.с.; застроена площ 12,60 кв.м. 
2. Акушеро гинекологични кабинети (стара администрация): 2 етажа;м.с.:з.п. 172.38 кв.м. 
3 Химическа лаборатория: 1 етаж: павилион тип "Сандвич", з.п. 142,25 кв.м. 
4. ПДКО (Първа поликлиника): сутерен + 2 етажа, м.с.; з.п. в т.ч. сутерен 1150.59 кв.м.. 1-ви етаж 1142,89 
кв.м.. 11-ри етаж 1134.39 кв.м. 

|5. Хирургичен блок 
5.1. Блок "А": сутерен - 16 етажа + таван:м.с.,з.п. 707,50 кв.м. 
5.2. Блок "Б": сутурен ^ 17 етажа + таван: м.с.; з.п. 587.64 кв.м 

15.3. Блок "Дн: приземен + 3 етажа т таван.м.с., з.п. 2215.13 кв.м. 
5.4. Блок "Е*: приземен - 3 етажа + таван: м.с., з.п. 385,85 кв.м. 
6. Терапевтичен блок "В": 13 етажа:м.с.:з.п 707,50 кв м. 

4. Бивш собственик на 
имота: 

ЗРБ - гр. Стара Загора 

5. Съсобственици -
име, адрес 

I Университетска болница при Медицински факултет на Тракийски университет - гр. Стара Загора. Невена 
| Николова Петкова и Надежда Танева Стоянова - за земята 

6. No и дата на съствени 
по-рано актове: 

№ 299/49£54/50;1224/Б0;1454 vJ61 ;1479/Б1:1676/62:1997/ВЗ: 4666/69; 4667/69;4857/70£740/79,7306/81 ;7307/ 
181 ;7308/81,7309/81 ;7310/81:7311/81 ;731 гг81 ;7313/81 и 12125/93 

7, Местонахождение на имота: ф. Стара Загора, кв. 524, парцел I, 
ул. Тен. Столетов" № 0 

8, Граници на имота север. 

юг: 

изток: 

запад: 

ул. Т.Столетов" 

ул."Св.Княз Борис Г 

ул. "Д-р Т Стоянович' 

ул "Армейска" 



9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА: 

Решение № 117 взето с протокол № 10 от 18 05.2000 г. на Общински съвет Глара^тоана Център по трансфуаюнна хематология гр. Стар<\ 
Загора се предоставя за срок от 10 г одини^е^п>змез^ част от 1 1 ъ ^ и Второ вътрешно о-деление: партер з.п. 384.80 . 

ПМС № 195/1V 10.1995 г. на ^ М П с е предоставя Хирургичен блок: блок "Дп част от първи етаж със з.п. 426.30 кв.м.;2215.13 кв.м.:Блок "Е" част от 
приземен етаж. със з.п. 122.00/385.85 кв.м. _ 

(Акт за предоставяне, право, срок, приобретатели) 

10. РАЗПОРЕЖДАНИЯ С ИМОТА (С ЧАСТ ОТ ИМОТА): 

(Акт за разпореждане, описание, приобретатели) 

11. ИМОТЪТ Е ВКЛЮЧЕН В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО: 
Решение № 3483 от 11.09.5000 г. на Старо:ягорски окръжен съд - "Многопрофилна болница за активно лечение - проф. Д-р Ст. Киркович" АД 
% държавна и 49 % общинска в т.ч. за Община Стара Загора 22.1135 % 

(Акт, правно основание, дружество) 

АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност): 
Стоянка Господинова Вучкова - гл.експерт "Общинска собственост" 

3. ЗАБЕЛЕЖКИ: 
7. Сграда за кислородна инсталация: 1 етаж:м.с.з.п. 154.81 кв.м. 8.Метален паливион: 1 етаж.з.п. 19.24 кв.м.: 9.1-во и И-ро детско отделение: 
сутерен + 2 етажа, м е., сутерен з.п. - 883,80 кв.м.. I етаж - 883.80 кв.м. и II етаж 823.80 кв.м : 10. Работилница за ремонт на медицинска 
техника и апаратура: "I етаж. м.с., з.п. 190.80 кв.м/. 11. Дърводелна. ортопедична и ел. работилници: 1 етаж. м.с.. з.п. 228.13 кв.м. :12. Отделение 
по инфекциозни богоюти и епидемиология и ДИКО: сутерен - 2 етажа, м с., з.п. 927.33 кв.м. в т.ч. сутерен 927.33 кв.м.. l-ви етаж 927.33 кв.м.. II-
ри етаж 930,80 кв.м.; 13. Трафопост ТП ОБ - юг: 1 етаж м.с.. з.п. 56,16 кв.м.: 14. Гаражи: 1 етаж. м.с.. з.п. 266,40 кв.м. (11 броя гаражни клетки): 
15. Гаражи: 1 етаж, м.с„ з.п. 224.13 кв.м. (7 броя гаражни клетки): 16. Хемодиализа и нефрология: мазе + 2 етажа. м.с.. з.п. на мазе 50.02 кв.м.. 
l-ви и И-ри етаж 450 93 кв.м.; 17. Пристройка: 1 етаж, м.с.. з.п. 72,05 кв.м.; 18. Хидрофор: 1 етаж, м.с.. з.п. 36 кв.м.; 19.Сграда - автотранспорт. 1 
етаж, м.с., з.п. 177,66 кв.м.20.Присфойка: 1 етаж, м.с., з.п. 11,60 кв.м.; 21 .Тоалетна: 1 етаж, м.с., з.п 2,80 кв.м.: 22. Гаражи за линейки: 1 етаж. 
м.с., з.п. 87,75 кв.м.; 23. Пералня: 1 етаж, м.с., з.п 512 кв.м.: 24. Стерилизационна: сутерен +1 етаж. м.с.. з.п. 324,80 кв.м.: 25. Парова централа. 
1,2,3 котел 1 етаж, м.с. з.п 515.70 кв.м., 4-ти котел: 1 етаж, м.с.. з.п 179,31 кв.м.. 26. Склад: 1 етаж. м.с. з.п.195.68 кв.м.: 27. Сметогорна: 1 
етаж. м.с.. з.п. 21.115 кв.м.: 28. Сграда: 1 етаж, м.с., з.п. 5.65 кв.м.;29. Гаражи: 1 етаж, м.с., з.п. 396,50 кв.мД18 броя гаражни клетки)30. Аптека 
№ 9 и музей: 2 етажа, м.с., з,п. 324.93 кв.м.; 31. Окръжна картотека за МЕД на инвалидите: 1 етаж. павилион тип "Сандвич", з.п. 134.85 кв.м.: 
32. ТЕЛК И: 1 етаж, павилион тип "'Зандвич", з а 85 кв.м.; 33. ТЕЛК 1:1 етаж. павилион тип "Сандвич* з.п. 63 кв.м.: 34. Микробиологична 
лаборатория: 1 етаж, м.с.. з.п. 234.90 кв.м.: 35. Аптека: 1 етаж. м.с.. з.п. 137.28 кв.м. 36. Трафопост • 1 етаж м.с. з.п. 54.87 кв.м. 
КЪМ Т. 5 
УБ при МФ на Тракийски университет гр. Стара Загора: Хирургичен блок: Блок "А": 1. XI,XII. XIII, XIV и XV етаж със застроена площ 707.50 
кв.м.; Блок "Д": етаж Ш операционна зала з.п. 27 кв.м. и етаж IV операционна зала със з.п. 628,07 кв.м.: Блок "Е": етаж III КАСИМ. з.п. 385.85 
кв.м. 
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