ДОГОВОР
ЗА СЪВМЕСТНА
МЕДИЦИНСКА
ДЕИНОСТ

ДОГОВОР

ЗА СЪВМЕСТНА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

Днес .............. IЗ гр.Варна, се подписа настояпщят договор между:
•t,СПЕЦИАЛИЗИI>АJ-IА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА Аl{ТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - НАРНА" ЕООД, с ЕИК �)00091879, представлявано от проф. д-р
Христина Групчева - д.м.и., IЗ I<ачеството й на управител, с адрес на увраuление:
гр.Варна, ул. ндойра:н" №15, от една страна, наричана по-долу в доrовора на1<рат1<0
СБОБАЛ„ВАРНА И
„АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
МЕДИЦИНСI{А ПОМОlЦ ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕН'ТЪР ВАРНА ЕООД, с
ЕИI{ 201395424, със седалище и адрес па упрщшение: f11.Варна, ул."Дойрш/' N�15,
тел: 052/ 634 901, представлявано от управителя доц. д-р Бинна Ни1шлаева I-IенчеIЗа,
от една страна, наричана за I<раткост по-долу в договора ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ
ll;EHTЪP ВАРНА. Страrш·1·е се спора3умяха 3а слсд1юто:
1. ПРI�ДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1. /1/ СБОБАЛ-ВАРНА и ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР BAPl-IA се
споразумяха да извърншат съвместна медицинска дейност, с цел по-пълно
задоволяване на нуждите па нациентите от Община Варна от висококачествена
очна медицинс1<а помоrд
/2/ За нуждите на съвместната дейност СБОБАЛ-ВАРНА 1.це осиrури на ОЧЕН
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТ'ЪР ВАРНА 3а ползване: JlO 1 О легла в болнични стаи със
серви:-нш помепtения 3а пациентите, очна операционна об:швсдена и оборудвана с
необходимата офталмологична апаратура по медицинс1,и стандар'l', лазерен кабинет
оборудван с УАО-лазер · и ползване на 061.ца чающня, които са ра:шопожени на
адрес:тр.Варна, ул. ·,,Дойран'1 № 15, ет.3. Операционната и болничните стаи No32 l и
322 се предоставят эе. нуждите на съвместната медицинска. дейност.
/3/ Съвместните медицински дейности 1це бъдат n сферата на и:шънболничната
медицинска помо1.ц за и�шършване на оперативна дейност по офталмологични
амбулаторни процедури с минимално пролежаване до 48 часа и други, разрешени
от РЗИ и НЗОК.
Чл.2. /1/ Договорът шш�щ в сила от дата:га на подписването му и е със срок на
действие ·1р11 години.
/2/ Ако до един месец преди итгичаие па срока на договора ии1<оя от страните
не поис1<а писмено от другата прекратяването на дсн·овора, същият се под1-ювява
автоматично за същия сро1<, както е по ал.1.
11. ПРАВА И ЗАДЪJ[}КЕНИSI НА ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРИЛ
Чл.3. ОЧJП-1 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРИЛ, се 3адължава да и:шършва
посоченото в чл.1 0·1· r-щстоя1.цият договор, сноред изискванията на добрата
медицинска пра�<тика ) изис1шю-rинта на НЗОК и според специфю<ата на дейността.
Чл.4. ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ Ц]ПIТI)Р ВАРНА се задължава да осигури
�- ждустраните.
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Чл.5. ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР BAI> HA се 3адължава да и:нста.пи:ра
в кабинетите за съвместна дейност меди:цинс1<а програма „БОН АРТ" и ю�сов апарат
за регистрация на амбулаторнитепроцедури и издаване на И3ИСI<уемата м<:щицинска
документация на пациентите, обвързана с отчетността пред РЗОК, РЗИ и НАП.
Чл.6. ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР BAJ>HA се задължава да поп31щ с
грижата на добър стопапи:п предоставената по този договор апаратура и
помещения.
Чл.7. (1) ОЧЕН МЕДИЦИИСl(И ЦЕНТЪР BAJ>HA се задължава
ежемесечно до 30-то число на месеца следващ отчетния� да иэготвя финансов отчет
3а и3вършената съвместна дейност по брой и видове АП и получени средства от
РЗОК. Разпределението на попучените приходи се осъществнва в следното
съотношение:
1. За СБОБАЛ-ВАРНА - 70 (Х) от приходи1·е от съвместната дейност, след
приспадане на брутното възнаграждение на специалистите, и3вършили пряко
съответната амбулатор1-1а процедура.
2. За ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕiНТЪР ВАРНА - 3 О % от 11риходите от
съвместната дейност шrюс брутното възнаграждение на специа.�шс'1'И'1'е t
иэвършили пряко съответната амбулаторна процедура.
3. ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НАРИА превежд,а по бан1юва смеп<:а на
СБОБАЛ�ВАРI-IА ежемесечно rrрипадащата се част от приходите от
съnместна дейност.
111. ПРАВА И ЗАДЪЛ)КЕНИЯ НА с1;о1;лл�ВАРI-1А
LJл.8. CБOI»AЛ�IJAPHA сё": эадължава да събира, съхранява и извозва
опасните отпадъци, като предостаnи помещение и съдове 3а съхранение на опасния
биологичен отпадък, включващ игли, спринцовки и др. инструменти, в резултат на
медицинската дейност, 1шкто и пране на болнично бельо и стерилизация на
инструменти.
Чп.9. СБОБАЛ�ВАРНА се задължава да осигури санитарка за ежедневна
санитарно- хигиенна дейхюс'1' n поме,ценията за съвместна /lейност.
Чл.1 О. СJ;ОБА.Л-ВАРИА се задължава да осюури за съвместната дейност эа
пол:шане на до 1 О болнични легла, оборудвани с инструменти и консумативи
операционна и лаэерен кабинет с УАG-лаэер .
Чл.11. СБОБАЛ-ВАРНА има право на контрол nъn всеки момент от
и3нълнението на предмета па съвместната дейност, относно качеството и
ре�-уnщ1нос'гга на дей1-юс·гr.·а.
Чл.12. СБОl>АЛ-ВАРНА се эадъшкава да осигури редовно подаване наел.
енергия, вода, интернет и отопление на помещенията за съвместната дейност.
Чл. 13 За попучените средства от съвместната дейност СБОБАЛ�ВАJ>НА
се задължаnа ежемесечно да издава финансов документ - фактура.
V. ОБЩИ J>А:JПОJ) ЕДБИ
Чл.14. Настоящият договор се прекратява:
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1.При и3тичю-1е срока на договора, ако до (:)ДИН месец преди и:пичане на
срока на договора ню<оя от страните не поиска писмено прекратнването на
договора, с·ыцюrт се подновява автоматично эа същия срок;
2 .По взаимно с·ы'ласие на страните;
3.С едномесечно преди:шестие от всяка страна по договора;
4.При неизпълнение на :шдълженията по договора на НЯI<ОЯ от страните-от
иэправната страна се отправя едномесечно преди:шестие.
l.Jл.15. Страните по настоящия догоuор ще решават споровете си 1<0ректно и
по спораэумение, а 1<0гато тоuа е невъзможно � по реда на дейст13ащото
законодателство
Чл.16. /1/ BcЯI<1l от с·1·ратште по договора притежава законна регистрация в
Търгонскюr регистър и праnоснособност за дейността си от МЗ и РЗИ.
/2/ Съвместната дейност и · регистрациите на страните отговарят на
Медицински стандарт „Очни болести", на нормативната ба::ш и на
тълкувателното писмо на директора на РЗИ-Варна, относно регистрацията на
съuместната медицинска цейност между лечебни заведенин във вече
регистр ирани в РЗИ-Варна специализиран ме).lинински 11омеrцении за дейности
по очни болести.
Чл. 17. При сключването на този договор, съгласно и:шскванията 3а добра
медицинска r.rрадтин:а с·rраните предоставиха една на друга следните документи,
1<0ито стават неразделна част от тоэи договор:
1. СБОБАЛ-ВАРНА предостави на ОЧЕН МЕДИЦИIIСКИ [(ЕIТГЪР ВАРНЛ
копия от Правилника си за nътрешния ред, Работния 1·рафш< на струкгурите си и
опредеди o:r страна на СБОБАЛ-Варпа за координатор на сызмсс'I'Ш:1п1 дейност
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2. ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦНI-- ГЬР BAPI-..IA предостави на СБОБАJI�ВАРНА
Инструкция 3а осъ1цесттшане на съвместната дейност > Обр::-псц на История на
заболяването и съпровождащите я д(жументи :ш отчет на съвместната дейност и
определи от страна на ОМЦ-Варна за I<оординатор на съвместната дейност
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Настоящият догоnор се подписа n два·еднакви е1<3емпляра - по ·един за :всm<а
от страните.
ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ:
ЗА ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦIПIТ'ЪР ВАРИЛ:
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/Проф. д-р Хр ... слН1а Гру11•1сщ1 д.м.11. �У щшnитсл/

/Доц. д-р Бинни Не11че1ш-Уnрапител/

2.. , ..................... ,,,, ................ ..

/ Галина )l(eлena - 1'л. счетоводител/
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