
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –   

ЧИРПАН  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

                                                   

ОТНОСНО:  Определяне на представител на община Чирпан в Общото събрание 

на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора и 

упълномощаване представителят на Община Чирпан в Общото събрание на 

акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 

до 6 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ 

„Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 03.01.2020 г., 

11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се” 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На 03.01.2020 г., ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, при следния дневен ред: 

 

1. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството със сумата от 

1 227 700 лева във връзка с предоставени средства от Министерството на 

здравеопазването по договор РД-12-5 / 24.02.2016 г. в размер на 99 800 лв за 

извършване на допълнително възникнали видове СМР, невключени в проект 

„Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични 

заболявания в „УМБАЛ  „Проф.д-р Стоян Киркович“ и по договор РД-12-286 

/ 22.12.2015 г. в размер на 99 700 лв за Пребазиране на Неонатологично 

отделение по договор РД-12-287 / 22.12.2015 г. в размер на 45 883 лв за 

Пребазиране на операционен блок на клиника АГ, по договор РД-12-207 / 

27.06.2018 г. в размер на 844 697 лв за окончателно финансиране на обект 

„Пребазиране на клиника по АГ – родилна помощ, патологична бременност в 

блок Е на хирургичен блок I етап“, включително непредвидени разходи, по 

договор РД-12-283 / 03.12.2018 г. в размер на 100 000 лв за закупуване на 

хемодиализни апарати и водоочистваща система, по договор РД-12-303 / 

14.12.2018 г. в размер на 37 620 лв за закупуване на задължително 

минимално оборудване на съдебномедицинско отделение. 

2. Промяна в устава на дружеството. 

3. Вземане на решение да бъде направено предложение до Агенцията за 

публичните предприятия и контрол за вземане на решение за продажба на 

7280 / 12474 ид.ч. от УПИ XI-23, целият с площ от 12474 кв.м, по плана на 

село Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, при граници на имота: 

изток – улица, юг – улица, запад – земеделска земя, север – земеделска земя и 

подробно описан в нотариален акт вх.рег. № 4794 от 15.09.2009 г., акт №75, 

т.14, дело № 2975, по описа на СВ при РС – Казанлък, във връзка с решение 

на ОС на акционерите по т.15 от протокол от 25.06.2019 г. и отказ на 

собственика община Мъглиж да изкупи дела на предложената цена, 

обективиран в т.1 от решение № 682 / 25.07.2019 г. на ОбС – Мъглиж за цена 

не по-малко от 873 520 лева без ДДС, определена от акционерите с 

решението от 25.06.2019 г. въз основа на изготвената оценка от независим 



лицензиран оценител, като получените средства да се разходват за основен 

ремонт и оборудване на операционния блок на лечебното заведение. 

4. Вземане на решение за прекратяване на съсобственост с община Мъглиж 

чрез изкупуване на собствените на община Мъглиж 5194 / 12474 ид.ч. от 

УПИ XI-23, целият с площ от 12474 кв.м, по плана на село Ягода, община 

Мъглиж, област Стара Загора, при граници на имота: изток – улица, юг – 

улица, запад – земеделска земя, север – земеделска земя, за сумата от 100 000 

лева без ДДС във връзка с постъпило предложение с писмо вх. № 50-125-3 / 

13.08.2019 г. въз основа на решение по т.2 от от решение № 682 / 25.07.2019 

г. на ОбС – Мъглиж. 

5. Вземане на решение за участие на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД 

– Стара Загора в учредяване на СНЦ в обществена полза за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, както следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ: „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ДИАГНОСТИКА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА НА СОЦИАЛНО 

ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАДРИ В 

ОБЛАСТТА НА МЕДИЦНСКАТА НАУКА“. 

Вид дейност: в обществена полза. 

Седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ 

№ 2. 

Цел на сдружението: изграждане и развитие на РЕГИОНАЛЕН 

ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧРЕЗ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦНСКАТА 

НАУКА. 

Стандартизиране и приложение в клиничната практика на иновационни 

технологии, методики и достигане на персонализирано лечение при групи 

пациенти, попадащи в обхвата на дейностите на центъра. Подготовка, 

обучение и сертифициране на медицински кадри чрез международно 

сътрудничество за прилагане на иновации в областта на медицинската 

практика в Република България. Определяне на таргетни заболявания за 

диагностика и лечение в научно-изследователския център със социална 

значимост:  

- Онкологични заболявания на млечни жлези, простата, дебело и право 

черво, панкреас и централна нервна система; 

- Заболявания на сърцето и съдовата система; 

- Съдови заболявания на централна нервна система; 

- Диабет и заболявания на обмяната. 

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението. 

 

 Ето защо предлагам на вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет - Чирпан: 

 



1. Определя за представител на Община Чирпан в Общото събрание на 

акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора г-н 

Румен Василев Тунанов – заместник - кмет на Община Чирпан, като го 

упълномощава да участва в гласуването от името на общината при 

приемането на решенията на Общото събрание на дружеството и да подписва 

необходимите документи. 

2. Упълномощава представителят на Община Чирпан в Общото събрание на 

акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора - 

Румен Василев Тунанов – заместник - кмет на Община Чирпан, да гласува 

«за» / «против» / «въздържал се» по точки от 1 до 6 от дневния ред на 

извънредното ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, 

гр.Стара Загора, свикано на 03.01.2020 г., 11:00 часа, а именно : 

 

 

1. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството със сумата от 

1 227 700 лева във връзка с предоставени средства от Министерството на 

здравеопазването по договор РД-12-5 / 24.02.2016 г. в размер на 99 800 лв за 

извършване на допълнително възникнали видове СМР, невключени в проект 

„Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични 

заболявания в „УМБАЛ  „Проф.д-р Стоян Киркович“ и по договор РД-12-286 / 

22.12.2015 г. в размер на 99 700 лв за Пребазиране на Неонатологично отделение 

по договор РД-12-287 / 22.12.2015 г. в размер на 45 883 лв за Пребазиране на 

операционен блок на клиника АГ, по договор РД-12-207 / 27.06.2018 г. в размер 

на 844 697 лв за окончателно финансиране на обект „Пребазиране на клиника по 

АГ – родилна помощ, патологична бременност в блок Е на хирургичен блок I 

етап“, включително непредвидени разходи, по договор РД-12-283 / 03.12.2018 г. 

в размер на 100 000 лв за закупуване на хемодиализни апарати и водоочистваща 

система, по договор РД-12-303 / 14.12.2018 г. в размер на 37 620 лв за 

закупуване на задължително минимално оборудване на съдебномедицинско 

отделение. 

2. Промяна в устава на дружеството. 

3. Вземане на решение да бъде направено предложение до Агенцията за 

публичните предприятия и контрол за вземане на решение за продажба на 7280 / 

12474 ид.ч. от УПИ XI-23, целият с площ от 12474 кв.м, по плана на село Ягода, 

община Мъглиж, област Стара Загора, при граници на имота: изток – улица, юг 

– улица, запад – земеделска земя, север – земеделска земя и подробно описан в 

нотариален акт вх.рег. № 4794 от 15.09.2009 г., акт №75, т.14, дело № 2975, по 

описа на СВ при РС – Казанлък, във връзка с решение на ОС на акционерите по 

т.15 от протокол от 25.06.2019 г. и отказ на собственика община Мъглиж да 

изкупи дела на предложената цена, обективиран в т.1 от решение № 682 / 

25.07.2019 г. на ОбС – Мъглиж за цена не по-малко от 873 520 лева без ДДС, 

определена от акционерите с решението от 25.06.2019 г. въз основа на 

изготвената оценка от независим лицензиран оценител, като получените 

средства да се разходват за основен ремонт и оборудване на операционния блок 

на лечебното заведение. 

4. Вземане на решение за прекратяване на съсобственост с община Мъглиж чрез 

изкупуване на собствените на община Мъглиж 5194 / 12474 ид.ч. от УПИ XI-23, 

целият с площ от 12474 кв.м, по плана на село Ягода, община Мъглиж, област 

Стара Загора, при граници на имота: изток – улица, юг – улица, запад – 

земеделска земя, север – земеделска земя, за сумата от 100 000 лева без ДДС във 



връзка с постъпило предложение с писмо вх. № 50-125-3 / 13.08.2019 г. въз 

основа на решение по т.2 от от решение № 682 / 25.07.2019 г. на ОбС – Мъглиж. 

5. Вземане на решение за участие на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – 

Стара Загора в учредяване на СНЦ в обществена полза за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, както следва: 

НАИМЕНОВАНИЕ: „РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ДИАГНОСТИКА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА НА СОЦИАЛНО 

ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАДРИ В 

ОБЛАСТТА НА МЕДИЦНСКАТА НАУКА“. 

Вид дейност: в обществена полза. 

Седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ 

№ 2. 

Цел на сдружението: изграждане и развитие на РЕГИОНАЛЕН 

ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧРЕЗ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦНСКАТА 

НАУКА. 

Стандартизиране и приложение в клиничната практика на иновационни 

технологии, методики и достигане на персонализирано лечение при групи 

пациенти, попадащи в обхвата на дейностите на центъра. Подготовка, 

обучение и сертифициране на медицински кадри чрез международно 

сътрудничество за прилагане на иновации в областта на медицинската 

практика в Република България. Определяне на таргетни заболявания за 

диагностика и лечение в научно-изследователския център със социална 

значимост:  

- Онкологични заболявания на млечни жлези, простата, дебело и право 

черво, панкреас и централна нервна система; 

- Заболявания на сърцето и съдовата система; 

- Съдови заболявания на централна нервна система; 

- Диабет и заболявания на обмяната. 

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ…………………… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………… 

Иванка Иванова 

Юрисконсулт 


	ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
	ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
	КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН


