
   МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто 

държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции 
 

към 30.09.2017г. 

 

1. "МБАЛ- Благоевград" АД, гр. Благоевград 

Лечебното заведение е предприело действия по привеждане на дейността си в 

съответствие с Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги от кредитни или финансови институции. На основание чл. 14, ал. 4, т. 2, 

чл. 101а и чл. 101б от глава „осма” от ЗОП и във връзка с т. 4 от Правилата 

дружеството е провело процедура за избор на изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги, като за обслужваща банка е избрана „ЦКБ” АД.  

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството е под 3 млн. лв. 

към 30.09.2017г. и същото не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ от 

Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

 

2. "МБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас 

"МБАЛ - Бургас" АД е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, 

приети с ПМС № 127/27.05.2013г. Дружеството е провело процедура за избор на 

изпълнител на финансови услуги, като с протокол от 06.07.2016г. е избрана 

обслужваща банка - „Общинска банка“ АД. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на дружеството е 

под 3 млн. лв. и същото не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ от 

Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

Дъщерното дружество МЦ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД е въвело 

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции, приети с ПМС № 127/27.05.2013г. – 

проведена процедура, като с протокол от 27.09.2016г. за обслужваща банка е 

избрана „Централна кооперативна банка” АД.  Към 30.09.2017г. балансовата 

стойност на паричните средства на дъщерното дружество е под 3 млн. лв. 

 

3. "МБАЛ "Св. Анна" АД, гр. Варна 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/27.05.2013г. – проведен конкурс за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, като за обслужваща 

банка на дружеството е избрана „ЦКБ” АД.  

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството е под 3 млн. лв. 

към 30.09.2017г. и същото не попада в обсега на т.3 от Правилата относно 

ограниченията за концентрация.  

 

4. "МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В. Търново 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции – проведена е обществена поръчка по реда на глава 26 от 

ЗОП и има определен изпълнител за предоставяне на финансови услуги – 



„Първа инвестиционна банка” АД, с когото е сключен договор за комплексно 

банково обслужване на 23.12.2016г., за срок от 36 месеца.  

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството е над 3 млн. лв. 

към 30.09.2017г. и същото попада в обсега на т.3 от Правилата относно 

ограниченията за концентрация - представени данни в табличен вид. 

 

5. "МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин 

Лечебното заведение към 30.09.2017г. е привело дейността си в съответствие с  

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции, съгласно ПМС № 127/2013г. – проведена 

процедура за избор на изпълнител на финансова услуга на 15.08.2016г., като 

сключеният договор с избраната финансова институция „ЦКБ” АД е от 

19.09.2016г. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

6. "МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/2013г. Обслужващи банки са 

„Инвестбанк” АД, „СИБанк” АД, „Алианц Банк” АД, „Търговска банка Д“ АД, 

„УниКредит Булбанк“ ЕАД, Банка ДСК ЕАД и „SG Експресбанк“ АД. От 

дружеството декларират, че обявената процедура по ЗОП за избор на 

обслужваща банка е прекратена, предвид представяне на оферти, неотговарящи 

на изискванията.  

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства по сметките е под 

3 000 000 лв. и същото не попада в обсега на т.3 от Правилата относно 

ограниченията за концентрация. 

 

7. "МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр.Габрово 

Лечебното заведение е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции.  

През м. декември 2015г. лечебното заведение е провело процедура за избор на 

изпълнител на финансови услуги – на 30.12.2015г. е сключен договор с „Банка 

ДСК” ЕАД, за срок от 24 месеца. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала.  

 

8. "МБАЛ - Добрич" АД, гр. Добрич 

Лечебното заведение е въвело актуализирани  Правила за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на 

заседание на Съвета на директорите на дружеството с Протокол № 17 от 

12.09.2013г. Проведена е процедура за избор на изпълнител на финансови 

услуги, в резултат на което на 22.12.2016г. дружеството е сключило договор с 

избраната „ПИБ“ АД, за срок от 24 месеца. През отчетния период дружеството 

не е провело процедури за избор на изпълнител на финансови услуги. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 



обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала.  

 

9. "МБАЛ "Д-р А. Дафовски" АД, гр.Кърджали 

Лечебното заведение е предприело действия по привеждане на дейността си в 

съответствие с Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги от кредитни или финансови институции, приети с ПМС № 127/ 

27.05.2013г. - проведена процедура чрез публична покана от м. май 2017г. След 

провеждането на процедурата, за комплексно банково обслужване на „МБАЛ 

„Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали, е избрана „Интернешънъл Асет 

Банк” АД. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв. и не попада в обхвата на т. 3 

от Правилата относно ограниченията за концентрация.  

 

10. "МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/2013г. Проведена е процедура при 

условията на чл. 14, ал. 5 от ЗОП и на 11.04.2016г. е сключен договор за 

предоставяне на комплексно банково обслужване с „ЦКБ“ АД, за срок от три 

години. Изборът е извършен на база разгледани ценови оферти от три финансови 

институции. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

11. "МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов"АД, гр.Ловеч 

Дружеството е привело дейността си в съответствие с Правилата за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции, приети с ПМС № 127/2013г. Лечебното заведение има проведена 

обществена поръчка за избор на втори изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги, като е избрана „Общинска банка“ АД.  

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства е под 3 000 000 

лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ от 

Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.  

 

12. "МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана 

Дружеството е провело процедура по чл. 14, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител 

на финансови услуги - публикувана е публична покана на портала на АОП. За 

обслужваща банка е избрана „Интернешънъл Асет Банк” АД - клон Монтана, с 

която е сключен договор от 11.03.2016г., със срок на действие 36 месеца. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

13. "МБАЛ- Пазарджик" АД, гр. Пазарджик 



"МБАЛ-Пазарджик" АД е предприело действия по привеждане на дейността си в 

съответствие с Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги от кредитни или финансови институции, съгласно ПМС № 127/2013г. – 

дружеството има сключени договори със следните банки: „ОББ” АД, „Общинска 

банка” АД, „ПИБ“ АД, „ЦКБ“ АД, „Банка ДСК” АД, „СИ БАНК”, 

„Интернешънъл Асет Банк” АД и „УниКредит Булбанк“ ЕАД.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е над 3 000 000 лв., поради което попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала – представени данни в табличен вид. 

 

14. "МБАЛ "Рахила Ангелова" АД, гр. Перник 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/2013г. Проведена е процедура за 

избор на финансова институция, като е сключен договор с избрания изпълнител 

„SGЕкспресбанк” АД. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

15. "МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив 

Лечебното заведение е провело процедура за избор на обслужваща банка - на 

15.01.2014г. е сключен договор за финансово обслужване на дружеството с 

„Корпоративна търговска банка” АД. Поради възникналите проблеми с 

обслужващата банка, считано от 20.06.2014г. „МБАЛ-Пловдив” АД се обслужва 

от „Общинска банка” АД, до провеждане на нова процедура. 

"МБАЛ - Пловдив" АД декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на 

паричните средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не 

попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 

13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

16. "МБАЛ "Св. Ив. Рилски" АД, гр. Разград 

Лечебното заведение към 30.09.2017г. е привело дейността си в съответствие с 

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции. През отчетния период не са настъпили 

промени в обслужващите банки. Лечебното заведение има разплащателни 

сметки в „SGЕкспресбанк” АД и „ЦКБ” АД.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

17. "МБАЛ - Русе" АД, гр. Русе 

"МБАЛ-Русе" АД, гр. Русе, е привело дейността си в съответствие с Правилата 

за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции. Дружеството е провело процедура за избор на 

изпълнител на финансова услуга през 2015г. и има сключени договори с две 

банкови институции – „Първа инвестиционна банка“ АД–клон Русе (договор от 



07.12.2015г.) и „Централна кооперативна банка“ АД–клон Русе (договор от 

18.12.2015г.). 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала.  

 

18. "МБАЛ - Силистра" АД, гр. Силистра 

"МБАЛ - Силистра" АД е въвело Вътрешни правила за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции. За 

периода 01.07.2017г.-30.09.2017г. лечебното заведение е обслужвано от „Банка 

ДСК” ЕАД, съгласно договор № 285/23.11.2015г., сключен при спазване на 

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

19. "МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен 

Лечебното заведение има проведена процедура за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансова услуга – обслужващи банки са ПИБ АД и 

УниКредит Булбанк АД. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

20. "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС №127/27.05.2013г. – проведена 

процедура, като е сключен договор с „Интернешънъл Асет Банк” АД на 

25.02.2016г., за срок от две години. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

21. "МБАЛ "Св. Анна" АД, гр. София 

Към 30.09.2017г. лечебното заведение се обслужва от Инвестбанк АД и Банка 

ДСК ЕАД, както и има открити банкови сметки в Райфайзенбанк ЕАД.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

22. "МБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, гр.Ст. Загора 



След проведена процедура по ЗОП през 2015г. лечебното заведение е избрало за 

обслужваща финансова институция „Инвестбанк“ АД. Предвид изтеклия 

договор с „Инвестбанк“ АД, към момента се подготвя процедура за избор на 

изпълнител на финансова институция. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства е под 3 000 000 

лв. и дружеството не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ от 

Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

 

23. "МБАЛ - Търговище" АД, гр.Търговище 

Към 30.09.2017г. лечебното заведение е въвело Правилата за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции. Проведена е процедура за избор на изпълнител за финансови 

услуги, като за обслужваща банка е определена „Централна кооперативна банка“ 

АД. 

"МБАЛ - Търговище" АД декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност 

на паричните средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв. и не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

24. "МБАЛ - Хасково" АД, гр.Хасково 

"МБАЛ - Хасково" АД декларира, че има сключен договор на 02.05.2017г. с 

Райфайзенбанк за овърдрафт в размер на 1 300 000 лв. за срок от 2 години и 

поради това до 02.05.2019г. същата следва да бъде обслужваща банка на 

лечебното заведение. 

"МБАЛ - Хасково" АД декларира, че към 30.09.2017г. паричните средства са в 

размер на 334 724,94 лв., т.е. дружеството не попада в обсега на т.3 от 

Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

 

25. "МБАЛ - Шумен" АД, гр.Шумен 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/ 27.05.2013г. През 2016г. 

дружеството е провело нова процедура за избор на изпълнител за ежемесечно 

банково обслужване, включващо извършването на платежни и свързани услуги – 

обслужване на разплащателни сметки и други, и ползване на кредит овърдрафт 

по разплащателна сметка. Със спечелилата банкова институция на 01.12.2016г. е 

сключен рамков договор за комплексно банково обслужване, а на 13.01.2017г. – 

договор за предоставяне на кредит овърдрафт. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала.  

 

26. "МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, гр. Ямбол 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/27.05.2013г. - дружеството е 

провело процедура за избор на изпълнител за финансови услуги. Обслужваща 

банка на лечебното заведение е ПИБ АД /банковата сметка в „УниКредит 



Булбанк“ АД се използва само за превод на трудовото възнаграждение на част от 

персонала/. 

Дружеството декларира, че балансовата стойност на паричните средства на 

лечебното заведение към последната дата на месеците юли, август и септември 

2017г. е под 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т. 3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала.  

 

27. "СБАЛАГ "Майчин Дом" ЕАД, гр. София 

В лечебното заведение са въведени Правила за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, 

съгласно ПМС № 127/2013г. „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД и дъщерното й 

дружество „Майчин дом – Медицински център“ ЕООД спазват изискванията на 

Правилата. През отчетния период не са провеждани нови процедури за избор на 

изпълнител за финансови услуги. 

Дружеството декларира, че към 31.07.2017г., 31.08.2017г. и 30.09.2017г. 

балансовата стойност на паричните средства на лечебното заведение не 

надвишава 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

28. "МБАЛББ "Св. София" ЕАД, гр. София 

"МБАЛББ "Св. София" ЕАД, гр. София, е привела дейността си в съответствие с 

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции, приети с ПМС № 127/2013г. 

В резултат на проведена процедура за изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги е избрана „Първа Инвестиционна Банка” АД и е сключен договор за 

комплексно банково обслужване, считано от 25.11.2016г. Дъщерното дружество 

„МЦ за СИМП по белодробни болести” ЕООД се обслужва от „Първа 

Инвестиционна Банка” АД и „УниКредит Булбанк“ АД. 

"МБАЛББ "Св. София" ЕАД декларира, че към 30.09.2017г. балансовата 

стойност на паричните средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., 

поради което не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ от 

Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

 

29. "СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД, гр. София 

СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД се обслужва от „Първа Инвестиционна 

Банка” АД, след проведена процедура по ЗОП. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

30. "УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София 

"УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София, е въвело Правилата за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции, приети с ПМС № 127/2013г. Дружеството има сключени договори 

за обслужване с Уникредит Булбанк, Общинска банка, СИБанк, Първа 

инвестиционна банка и Централна кооперативна банка. 



Дружеството декларира, че наличностите по банкови сметки към 31.07.2017г., 

31.08.2017г. и 30.09.2017г. съответстват на изискванията на правилата за 

концентрация – данните са представени в табличен вид. 

Дъщерното дружество на "УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София, - ДКЦ 

„Св. Иван Рилски“ ЕООД, към 30.09.2017г. не попада в праговете на 

същественост по смисъла на т. 3.1. от Приложение № 3 към чл. 13б от 

ПРУПДТДДУК - балансовата стойност на паричните средства е под 3 000 000 

лв. Обслужваща банка е „УниКредит Булбанк” АД. 

 

31. "СБР - БМБ" ЕАД, гр. Бургас 

Дружеството е въвело Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги от кредитни или финансови институции, приети с ПМС № 

127/2013г. Към 30.09.2017г. лечебното заведение е провело процедура за избор 

на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции. Обслужваща банка е „Централна кооперативна банка” АД, съгласно 

сключен договор от 18.08.2017г. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала.  

 

32. "МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр. София 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/2013г. С решение на Съвета на 

директорите са приети Вътрешни правила за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по 

смисъла на Закона за кредитните институции, съгласно горепосоченото 

постановление. През отчетния период не са настъпили промени в обслужващите 

банки („Централна кооперативна банка“ АД и „УниКредит Булбанк” АД) на 

лечебното заведение. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала.  

 

33. "УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен 

Лечебното заведение е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, 

приети с ПМС № 127/2013г. 

Лечебното заведение декларира, че е провело процедура за избор на изпълнител 

на финансови услуги. Обслужващи банки на дружеството, са: СИБанк ЕАД, 

Алианц Банк България АД, ЦКБ АД, Интернешънъл Асет Банк АД и 

„УниКредит Булбанк” АД. 

В табличен вид са представени данни в % към 30.09.2017г. (балансовата 

стойност на паричните средства на лечебното заведение е над 3 000 000 лв.) 

относно нетната експозиция на паричните средства на дружеството. 

 

34. "УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, гр. София 

Лечебното заведение е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции. Към 

30.09.2017г. лечебното заведение е провело процедура за избор на изпълнител на 



финансови услуги – избрана е „Централна кооперативна банка” АД, съгласно 

сключен договор от 21.07.2017г. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала.  

 

35. "МБАЛ "Св. Марина" ЕАД, гр. Варна 

"МБАЛ "Св. Марина" ЕАД, гр. Варна, е провела процедура за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на "МБАЛ "Св. 

Марина" ЕАД е над 3 млн. лв., разпределени както следва в: „Райфайзенбанк” 

ЕАД, „Банка ДСК” ЕАД, „УниКредит Булбанк” АД, „ЦКБ“ АД, „Токуда банк“ 

АД и „Общинска банка“ АД. Дружеството има блокирани парични средства в 

„Корпоративна търговска банка” АД, с които не може да се разпорежда в размер 

на 9 069 263,70 лв. /окончателни, не подлежат на промяна/. В табличен вид са 

представени данни в % към 31.07.2017г., 31.08.2017г. и 30.09.2017г. относно 

нетната експозиция на паричните средства на лечебното заведение, както и на 

дъщерните му дружества - ДКЦ „Света Марина“ ЕООД и „Света Марина 

Трейдинг“ ЕООД. 

 

36. "НСБФТР" ЕАД, гр. София 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/27.05.2013г. През м. август 2017г. 

е отправена покана за комплексно банково обслужване на НСБФТР ЕАД, за срок 

от три години, като на 13.10.2017г. е сключен договор с избраната институция - 

„ЦКБ“ АД. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

37. "СБАЛДБ "ПРОФ. ИВАН МИТЕВ"ЕАД, гр. София 

Лечебното заведение е приложило Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, 

съгласно ПМС № 127/2013г. Проведена е процедура  през 2016г. за избор на 

изпълнител на финансови услуги, като e сключен договор за обслужване с ПИБ 

АД. Към 30.09.2017г. не е провеждана нова процедура за избор на изпълнител на 

финансова услуга. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

38. "СБР - НК" ЕАД, гр. София 

Дружеството е провело през м. април 2017г. процедура за избор на банка чрез 

публична покана с предмет „Избор на банки за предоставяне на комплексно 

банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД по четири обособени позиции. В 

резултат на процедурата е сключен договор от 16.06.2017г. с Интернешънъл 

Асет Банк АД по една от обособените позиции. По останалите позиции са 



сключени договори от 22.06.2017г. с три финансови институции - 

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Централна Кооперативна Банка” АД и 

„Обединена Българска Банка” АД. От м. април 2016г. дружеството работи и с 

„Пиреос Банк“ АД. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

39. "УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр.София 

Лечебното заведение е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции. 

Обявена е покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, 

като на 07.11.2016г. са  сключени договори с избраните банки – “Общинска 

банка“ АД, „ЦКБ“ АД и „Интернешънъл Асет Банк“ АД, а на 08.11.2016г. - със 

„SGЕкспресбанк” АД и „Банка ДСК“ ЕАД. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение е под 3 000 000 лв.,  поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

40. "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, гр. София 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции. Към 30.09.2017г. дружеството има сключен договор с 

„Централна Кооперативна Банка” АД, Търговска банка „Д“ АД, “Общинска 

банка“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД в резултат на приключила процедура за избор на 

изпълнител на финансови услуги. Балансовата стойност на паричните средства 

на лечебното заведение към 30.09.2017г. е под 3 000 хил. лв., поради което не 

попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б 

от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала.  

 

41. "УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр. София 

Лечебното заведение е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции. 

След проведена процедура за избор на изпълнител на финансови услуги по реда 

на глава VIIIа от ЗОП, са сключени договори с четири банкови институции: 

„СИБАНК” АД, „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД и „ЦКБ” 

АД. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 хил. лв., поради което лечебното 

заведение не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 

3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала. 

Дъщерното дружество МДЦ „ИСУЛ-Царица Йоанна“ ЕООД не е въвело 

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции. Към 30.09.2017г. балансовата стойност на 

паричните средства са под 3 000 000 лв., поради което дружеството не попада в 

обсега на правилата за концентрация. 

 

42. "СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София 



Към настоящия момент обслужващите банки на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ 

ЕАД са „Уникредит Булбанк“ ЕАД, съгласно договор № 105/25.07.2013г. и ДСК 

ЕАД, по силата на договор № 102/27.09.2016г.  

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

43. "УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив 

"УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, прилага ПРУПДТДДУК, ЗОП и 

вътрешни правила при избор на изпълнител на финансови услуги. Дружеството 

е провело процедура за избор на изпълнител на финансови услуги с предмет: 

„Предоставяне на финансова услуга от търговска банка /банково обслужване/“ - 

чрез покана от 26.07.2016г., която е съобразена с изискванията на Правилата.  

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение и дъщерните му дружества е над 3 000 000 лв., поради което попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала – данните са представени в табличен 

вид. УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, декларира, че ще предприеме 

необходимите действия относно спазване на правилата за концентрация. 

 

44. "Център за отдих - Китен" ЕАД, с. Китен 

Дружеството не е представило информация относно приложението на Правилата 

за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции към 30.09.2017г. – няма дейност. 

 

45. "УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, гр. София 

След проведена процедура на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 във вр. с чл. 101а от 

ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – 

платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на 

служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови 

институции за нуждите на „УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София“, на 

23.03.2016г. е сключен договор с „Интернешънъл Асет Банк” АД. На 

29.03.2016г. е сключен договор със същия предмет с „Юробанк България” ЕАД. 

На 31.03.2016г. е сключен договор със „СИбанк” ЕАД, а на 01.04.2016г. - с 

„Райфайзенбанк България” ЕАД. Така описаните договори са със срок 24 месеца. 

В табличен вид са представени данни към 31.07.2017г., 31.08.2017г. и 

30.09.2017г. относно нетната експозиция в % на паричните средства на 

дружеството в една банка (балансовата стойност на паричните средства на 

лечебното заведение е над 3 000 000 лв.).  

Дъщерното дружество МЦ „Света Екатерина” ЕООД не попада в обхвата на т. 

3.1 от Приложение № 3 на ПМС 127/2013г. 

 

46. "СБАЛ по Онкология" ЕАД, гр. София 

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции. През м. март 2016г. „СБАЛ по Онкология” ЕАД е 

провело процедура за избор на изпълнител на финансови услуги – класирани са 

четири финансови институции /ЦКБ АД, Сибанк АД, „УниКредит Булбанк” АД 

и „SGЕкспресбанк” АД/, като с избраните банки са сключени договори.   

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 



обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

47. "СБАЛХЗ" ЕАД, гр. София 

„СБАЛХЗ“ ЕАД е въвело Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги от кредитни или финансови институции. Дружеството има 

разплащателни сметки в „УниКредит Булбанк”АД и ПИБ АД.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала.  

 

48. "МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София 

"МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София, след проведена процедура за избор на 

изпълнител на финансови услуги има сключен договор от 14.08.2015г. за срок от 

три години с „Банка ДСК” ЕАД за осъществяване на банкови услуги по 

разплащателна сметка в лева и евро.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. Дъщерното дружество МЦ за СМП 

„НКБ“ ЕООД също е с балансова стойност на паричните средства под 3 000 000 

лв. 

 

49. "СБР-Марикостиново" ЕООД  

Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции – след проведена обществена поръчка на 24.09.2015г. е 

сключен договор за извършване на комплексно банково обслужване с ЦКБ АД – 

клон Благоевград, за срок от две години.  

Дружеството декларира, че не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ 

от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата 

на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала – 

балансовата стойност на паричните средства към 30.09.2017г. е под 3 000 000 лв.  

 

50. "СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик 

В лечебното заведение са разработени и приети Вътрешни правила за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции. Проведен е избор на финансова институция чрез публична покана и 

е сключен договор с избрания изпълнител - ЦКБ АД. През отчетния период 

лечебното заведение не е провело процедура за избор на изпълнител на 

финансови услуги. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв.  

 

51. "СБАЛББ - Габрово" ЕООД, гр. Габрово 

Лечебното заведение е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции. 

През отчетния период дружеството се обслужва от „Райфайзенбанк“ ЕАД, 

избрана чрез публична покана през 2016г. 



Балансовата стойност на паричните средства на лечебното заведение към 

30.09.2017г. е под 3 000 000 лв. 

 

52. "ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Трявна 

"ДСБПЛРББ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Трявна, е въвело Правилата за избор 

на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции. Лечебното заведение е провело процедура за избор на изпълнител 

на финансови услуги на 06.12.2016г. За обслужваща банка на дружеството е 

избрана Банка ДСК ЕОД – клон Трявна, със срок на договора до 03.01.2018г.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства е под 3 000 000 лв. и не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала.  

 

53. "СБР - Котел" ЕООД, гр. Котел 

Лечебното заведение е провело през м. януари 2017г. процедура за избор на 

финансова институция в съответствие с Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции. 

Сключен е договор на 17.01.2017г. с Общинска банка АД, със срок една година.  

Дружеството декларира, че не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ 

от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата 

на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала – 

балансовата стойност на паричните средства към 30.09.2017г. е под 3 000 000 лв. 

 

54. "СБПЛРВБ - Мездра" ЕООД, гр. Мездра 

Лечебното заведение е предприело действия в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции – утвърдени са Вътрешни правила за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги. След проведена процедура за 

избор на изпълнител на финансови услуги е сключен договор с ЦКБ АД от 

04.06.2015г., за срок от три години. 

Дружеството декларира, че не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ 

от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата 

на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала – 

балансовата стойност на паричните средства към 30.09.2017г. е под 3 000 000 лв. 

 

55. "СБАЛОЗ - София Област" ЕООД 

Лечебното заведение е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции -  

сключен договор с „ЦКБ“ АД. 

Дружеството декларира, че не попада в обсега на т.3 /правила за концентрация/ 

от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата 

на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала – 

балансовата стойност на паричните средства към 30.09.2017г. е под 3 000 000 лв. 

 

56. "СБПЛББ - Роман" ЕООД  

Към 30.09.2017г. лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с 

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции – за обслужваща банка е избрана Банка 

ДСК ЕАД.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., т.е. не попада в обсега на 

т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за 



реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 

участие в капитала. 

 

57. "СБАЛББ - Перник" ЕООД 

„СБАЛББ - Перник“ ЕООД е привело дейността си в съответствие с Правилата 

за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции, приети с ПМС № 127/2013г. Приети са Вътрешни 

правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 

кредитни или финансови институции. През отчетния период не са настъпили 

промени в обслужващата банка на дружеството, обслужваща банка е „ЦКБ“ АД– 

клон Перник. 

Към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните средства на лечебното 

заведение е под 3 000 000 лв., т.е. не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

58. "СБПЛРПФЗ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград 

"СБПЛРПФЗ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград, е въвело Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции - проведена процедура за избор на изпълнител на 

финансови услуги.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

59. "СБАЛЛЧХ" ЕООД, гр. София 

Дружеството е привело дейността си в съответствие с Правилата за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции. През отчетния период СБАЛЛЧХ ЕООД не е провеждало 

процедура за избор на изпълнител на финансови услуги. 

Лечебното заведение към 30.09.2017г. не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

60. "СБПФЗПЛР "Цар Фердинанд І" ЕООД, с. Искрец 

Лечебното заведение е въвело Правилата за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - 

дружеството има подписан договор за комплексно банково обслужване с 

Общинска банка АД от 23.03.2016г. Дружеството има две разплащателни сметки 

в посочената банка, като едната се използва за извършване на текущи плащания 

към бюджета и към доставчици, както и за получаване на финансирането от МЗ 

и НЗОК, а другата е за капиталови трансфери. 

Балансовата стойност на паричните средства на лечебното заведение към 

30.09.2017г. е под 3 000 000 лв., т.е. не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

61. "Център за психично здраве - София" ЕООД 



Лечебното заведение е привело дейността си в съответствие с Правилата за 

избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или 

финансови институции. Проведена е процедура и считано от 25.10.2016г. е 

сключен Рамков договор за откриване на разплащателна сметка в „Централна 

кооперативна банка“ АД.  

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства на лечебното заведение е под 3 000 000 лв., поради което не попада в 

обсега на т.3 /правила за концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

 

62.  "СБАЛПФЗ - София област" ЕООД 

"СБАЛПФЗ - София област" ЕООД е въвело Правилата за избор на изпълнител 

за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, 

като е проведена процедура за избор на изпълнител на финансови услуги и е 

сключен договор с „Уникредит Булбанк“ АД. 

Балансовата стойност на паричните средства на лечебното заведение към 

30.09.2017г. е под 3 000 000 лв., т.е. същото не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

63. "СБАЛББ - Троян" ЕООД 

"СБАЛББ - Троян" ЕООД е предприело действия по привеждане на дейността си 

в съответствие с Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги от кредитни или финансови институции. Със заповед № 134 

от 30.09.2016г. на управителя на лечебното заведение е открита процедура с 

предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково 

обслужване на "СБАЛББ - Троян" ЕООД” за период от две години“. След 

приключване работата на назначената комисия по провеждане на избора, на 

07.11.2016г. е сключен договор с класирания на първо място участник - 

„Централна Кооперативна Банка” АД.  

Балансовата стойност на паричните средства на лечебното заведение към 

30.09.2017г. е под 3 000 000 лв., т.е. не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

64. "БЛЦ - Камена" ЕАД, гр. Велинград 

„БЛЦ- Камена” ЕАД има въведени Вътрешни правила за избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции. На 

25.05.2016г. дружеството е обявило процедура за избор на изпълнител на 

финансови услуги и на 07.06.2016г. е сключен договор за комплексно банково 

обслужване и финансови услуги с „ЦКБ“ АД, за срок от три години. 

Дружеството декларира, че към 30.09.2017г. балансовата стойност на паричните 

средства е под 3 000 000 лв., поради което не попада в обсега на т.3 /правила за 

концентрация/ от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие 

в капитала. 

 

65. "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД, гр. София 

Дружеството е привело дейността си в съответствие с Правилата за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции, съгласно изискванията на ПМС № 127/2013г. 



Към 30.09.2017г. паричните средства на дружеството са разпределени в шест 

обслужващи банки, избрани в съответствие с критериите за формиране на 

оценка. 

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството към 30.09.2017г. е 

над 3 000 000 лв. - в табличен вид са представени данни относно нетната 

експозиция в % на паричните средства на дружеството.  

 


