СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 6 5

на Столичния общински съвет
от 25.11.2021 година
За увеличаване капитала на „Четвърта многопрофилна болница за
активно лечение-София” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на
актуализиран устав на дружеството.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.51б, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.192, ал.1, чл.193, ал.1, чл.221, т.1 и т.2 от
Търговския закон и чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за общинските
лечебни заведения

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие Столична община да апортира в капитала на
„Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД, ЕИК
000689047, правото на собственост върху медицинска апаратура,
придобито от Столична община, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-390/
14.06.2019 г., Договор № СОА19-ДГ55-392/14.06.2019 г., Договор №
СОА19-ДГ55-393/14.06.2019 г. и Договор № СОА19-ДГ55-395/14.06.2019
г., описано подробно в точка 2 от настоящото решение.
2. Увеличава капитала на „Четвърта многопрофилна болница за
активно лечение-София” ЕАД, чрез записване на нови акции, а именно
198 100 (сто деветдесет и осем хиляди и сто) броя поименни акции, с
номинална стойност 1 (един) лев всяка. Увеличаването се извършва чрез
непаричната вноска по т.1, на стойност 198 100 (сто деветдесет и осем
хиляди и сто) лева, оценена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон,
предвид заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт
за назначаване на вещи лица № 20210428124437 от 29.04.2021 г. на
Агенция по вписванията. Непаричната вноска представлява правото на

собственост върху медицинска апаратура, придобито от Столична община
съгласно Договор № СОА19-ДГ55-390/14.06.2019 г., сключен между
Столична община и „Соломед” ЕООД, ЕИК 832018046, Договор №
СОА19-ДГ55-392/14.06.2019 г., сключен между Столична община и
„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, ЕИК 130928543, Договор № СОА19ДГ55-393/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед”
ЕООД, ЕИК 832018046 и Договор № СОА19-ДГ55-395/14.06.2019 г.,
сключен между Столична община и „Соломед” ЕООД, ЕИК 832018046, с
обща парична оценка в размер на 198 100 (сто деветдесет и осем хиляди и
сто) лева без ДДС, установена от вещи лица с посоченото експертно
заключение, както следва:
1. Комплект за анестезиология, модел Fabius Plus XL, вътр. инв.
№ 71531, с парична стойност 47 070 (четиридесет и седем хиляди и
седемдесет) лева.
2. Лапароскопско оборудване, модел VLF8GEN, вътр. инв. № 71532,
с пазарна стойност 48 440 (четиридесет и осем хиляди четиристотин и
четиридесет) лева.
3. 3 броя спринцовки (нискообемни) инфузионни помпи, модел
Perfusor compact Plus 8717030 + зарядно KD8235, вътр. инв. № № 7153371535, с пазарна стойност 6 850 (шест хиляди осемстотин и петдесет) лева.
4. Ултразвуков апарат, модел ACUSON NX3 ELITE, вътр. инв. №
71536, с пазарна стойност 41 200 (четиридесет и една хиляди и двеста)
лева.
5. Централна мониторна станция, модел Hiper Visor VI, вътр. инв. №
71525, с пазарна стойност 4 130 (четири хиляди сто и тридесет) лева.
6. Флексибилен уретроцистоскоп Urethro-cysto-Nephro-Fiberscopes,
модел CYF-5A, вътр. инв. № 71530, с пазарна стойност 13 970 (тринадесет
хиляди деветстотин и седемдесет) лева.
7. Инструмент за ултразвуков скалпел, модел Scissors for Surgery with
Inline Handle, модел ТЗ 125, вътр. инв. № 71527, с пазарна стойност 2 870
(две хиляди осемстотин и седемдесет) лева.
8. Ендоскопски механичен литотриптор пънч, модел Punch for
Bladder Stones, вътр. инв. № 71526, с пазарна стойност 4 080 (четири
хиляди и осемдесет) лева.
9. Резекционен шафт за резектоскоп, модел Resection sheath, вътр.
инв. № 71529, с пазарна стойност 660 (шестстотин и шестдесет) лева.
10. Конвексен ултразвуков трансдюсер, модел UST 9130, вътр. инв.
№ 71528, с пазарна стойност 4 240 (четири хиляди двеста и четиридесет)
лева.
11. Ръчен ротационен микротом, модел RM2235, вътр. инв. № 71540,
с пазарна стойност 13 260 (тринадесет хиляди двеста и шестдесет) лева.

12. Видео ларингоскоп, модел VLS 6630 EDGE PLUS, вътр. инв. №
71538, с пазарна стойност 3 890 (три хиляди осемстотин и деветдесет) лева.
13. 12-канален електрокардиограф с интерпретация, модел Cardiovit
AT-2plus, вътр. инв. № 71537, с пазарна стойност 2 500 (две хиляди и
петстотин) лева.
14. Лапароскопски инструменти, компл., вътр. инв. № 71539, с
пазарна стойност 4 940 (четири хиляди деветстотин и четиридесет) лева.
3. Утвърждава капитал на „Четвърта многопрофилна болница за
активно лечение-София" ЕАД в размер на 6 300 284 (шест милиона и
триста хиляди двеста осемдесет и четири) лева, разпределен в 6 300 284
(шест милиона и триста хиляди двеста осемдесет и четири) броя поименни
акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.
4. Утвърждава актуализиран устав на „Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение-София" ЕАД, съобразно промяната в
капитала, в съответствие с настоящото решение, съгласно Приложение
№ 1.
5. Възлага на изпълнителния директор на „Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение-София” ЕАД да предприеме необходимите
действия за вписване на промяната на капитала и обявяване на
актуализирания устав на дружеството в Търговския регистър и регистър на
юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.11.2021 г., Протокол № 43, точка 17 от дневния ред,
по доклад № СОА21-МЦ29-341/3/22.10.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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