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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ”
ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл. 1. /1/ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ” ЕООД,
наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на
Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.
/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК
000696327.
/3/ Дружеството е юридическо лице.
ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН
МУШМОВ” ЕООД.
/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация за седалището и адреса на
управление, се посочват в търговската му кореспонденция.
/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага
върху подписите на упълномощените да го представляват лица.
СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.
/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Младост", бул. „Андрей
Сахаров" № 22.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: активно издирване, диагностика
и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации
и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация
и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и
поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за
нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните
заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните
заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и
медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията;
провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската
онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по
онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на
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консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

СРОК
Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ
Чл. 6. /1 / Капиталът на дружеството е в размер на 11 886 060 (единадесет
милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди и шестдесет) лева.
/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 1 188 606 (един милион сто
осемдесет и осем хиляди шестстотин и шест) броя дяла с номинална стойност по 10
(десет) лева всеки един от тях.
/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличният
собственик на капитала, са на стойност 9 866 060 (девет милиона осемстотин
шестдесет и шест хиляди и шестдесет) лева и представляват:
1. Сграда, собственост на Столична община, ЕИК-000696327, с обща разгъната
застроена площ 8 216,25 кв.м, находяща се в гр. София, ж.к. „Младост-1”, бул.
„Андрей Сахаров” № 1, кв. 8, УПИI с идентификатор 68134.4082.262, при граници на
имота: североизток - бл. 53 с идентификатор 68134.4082.264.2; югоизток - бл. 54 А с
идентификатор 68134.4082.595.4; югозапад - ПИ с идентификатор 68134.4082.260 и
бул. „Андрей Сахаров” с идентификатор 68134.4082.261; северозапад - пощенска
станция с идентификатор 68134.4082.268.1, АОС № 1724/17.03.2011 г., вписан в
службата по вписванията с вх. per. № 13695 от 2011 г„ том XXXIII, № 132, оценена
по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на
непарична вноска по акт № 20120118121535/23.01.2012 г„ състояща се от:
- тяло А - с идентификатор 68134.4082.262.1, състоящо се от сутерен със
застроена площ 629,76 кв.м и четири етажа с разгърната застроена площ 3 216,42 кв.м
и ЗП съгласно скица от 881 кв.м;
- тяло Б - с идентификатор 68134.4082.262.3, състоящо се от сутерен със
застроена площ 532,00 кв.м и един етаж със застроена площ 535,44 кв.м;
- тяло В - с идентификатор 68134.4082.262.3, състоящо се от сутерен със
застроена площ 579,08 кв.м и един етаж със застроена площ 581,96 кв.м, с обща
застроена площ на тяло Б и тяло В съгласно скица от 1238 кв.м;
- тяло Г - с идентификатор 68134.4082.262.2, състоящо се от сутерен със
застроена площ 579,08 кв.м и един етаж със застроена площ 581,96 кв.м;
- тяло Д - с идентификатор 68134.4082.262.2, състоящо се от сутерен със
застроена площ 532,00 кв.м и един етаж със застроена площ 448,55 кв.м, с обща
застроена площ на тяло Г и тяло Д съгласно скица от 1242 кв.м,
ведно с отстъпено право на строеж, с парична оценка установена от вещите
лица - 4 369 800 (четири милиона триста шестдесет и девет хиляди и осемстотин)
лева.
2. Медицинска апаратура - 3 броя, придобита от Столична община, определена
по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на
непарична вноска по акт № 20120118124326-2/26.01.2012 г., с обща парична оценка
установена от вещите лица - 1 313 730 (един милион триста и тринадесет хиляди
седемстотин и тридесет) лева, както следва:
- дигитална рентгенова графична система мод. MULTIX Swing with mFD,
придобита от Столична община съгласно договор № РД-55-187/18.03.2009 г., с
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парична оценка, установена от вещи лица - 242 796 (двеста четиридесет и две хиляди
седемстотин деветдесет и шест) лева с ДДС;
- SPECT-CT томографска гама-камера с компютърен томограф мод. Simbia Т2
със сух лазерен принтер мод. DRYPIX 4000 /FIJIFILM/, придобита от Столична
община съгласно договор № РД-55-188/18.03.2009 г., с парична оценка, установена от
вещи лица -1 011 617 (един милион и единадесет хиляди шестстотин и седемнадесет)
лева с ДДС;
- ултразвуков апарат с доплер за ултразвукова диагностика на коремни органи,
малък таз и повърхностни структури мод. ACUSON X 300, придобит от Столична
община съгласно договор № РД-55-189/18.03.2009 г., с парична оценка, установена от
вещи лица - 59 326 (петдесет и девет хиляди триста двадесет и шест) лева с ДДС.

3. Медицинска апаратура - 6 броя, финансирана по проект „Технологично
обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания ЕООД гр. София”, съгласно Договор № BG161P0001/1.1-11/2011/009 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Регионално развитие” (2007-2013), придобита от Столична община, с обща парична
оценка установена от вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон - 2 610
860 (два милиона шестстотин и десет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, съгласно
заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20150130101453/02.02.2015 г.,
както следва:
- рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия Xstrahl 200 с
изходящи параметри: напрежение от 20 до 225 KV; ток от 0 до 30 mA, запомня и
разпознава 26 кодирани апликатора и има подово монтирана носеща система с
възможност за движение на терапевтичната глава по 3-те оси: X, Y и Z. Общата
конструкция на системата съдържа: металокерамична 225 kV рентгенова тръба с
мощност 400-3000 W и размери на оптичното петно 7,5 mm; генератор на високо
напрежение модел СР 225 с максимална мощност 3,2 kW; управляващ контролер,
представляващ самостоятелен модул, който следи и управлява електрическите
параметри за преместване по трите оси X, Y и Z; охладителна система с водно
охлаждане, комплект филтри, комплект апликатори, пациентна маса GOLEM 3
EXCLUSIV с моторизирано вертикално движение с подвижни секции за главата и
краката на пациента, придобита от Столична община съгласно договор, заведен в
деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-636 от 04.10.2013 г., с
парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон
-781 300 (седемстотин осемдесет и една хиляди и триста) лева;
- рентгенотерапевтична уредба за повърхностна лъчетерапия Xstrahl 100 с
изходящи параметри: напрежение от 10 до 100 kV; ток от 0 до 16 mA, запомня и
разпознава 26 кодирани апликатора и има стенно монтирана носеща система. Общата
конструкция на системата съдържа: металокерамична рентгенова тръба с мощност
100-1000 W и размери на оптичното петно 5,5 mm; генератор на високо напрежение
модел PC 101 с максимална мощност 1 kW; управляващ контролер ТП2, съдържащ
двуканална система за независим контрол на времето за облъчване; стойка с
възможност за преместване и позициониране на рентгеновата глава; охладителна
система с водно охлаждане, комплект филтри, комплект апликатори, пациентна маса
GOLEM 3 EXCLUSIV с моторизирано вертикално движение с подвижни секции за
главата и краката на пациента, придобита от Столична община съгласно договор,
заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-636 от 04.10.2013
г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския
закон - 394 190 (триста деветдесет и четири хиляди сто и деветдесет) лева;
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- дозиметрична апаратура за контрол на качеството, включваща: акрилен
слоест фантом за малка камера за меко рентгеново лъчение с адаптерна плоча за
камера тип 23342 и кутия за съхранение;
плоскопаралелна, полиетиленова
терапевтична камера за меко рентгеново лъчение; стационарен воден фантом тип
4322; стационарен воден фантом тип 41001; терапевтична йонизационна камера тип
„Фармер” с акрилна стена и алуминиев електрод; адаптери за камера тип „Фармер”,
комплекти AL и Си филтри; стойка за измерване на HVL, включваща универсален
държач с адетектори; UNIDOSwebline еталонен дозиметър; утечка с възможност за
плавна промяна на захранващото напрежение; удължителен кабел детектор до
дозиметър - 20 м и дозиметрична апаратура за общ радиационен контрол, включваща
Radiagem 2000 портативен дозиметричен прибор; DOSIMAN/S ръчни електронни
персонални дозиметри с възможност за включване и изключване, придобита от
Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на Столична
община с № СО-РД-55-636/04.10.2013 г., с парична оценка, установена от вещи лица
по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон - 94 700 (деветдесет и четири хиляди и
седемстотин) лева;
- многослайсен (16 срезов) компютърен томограф GE Optima СТ 540, с граници
на изходни параметри Umax/KV=140 Imax/mA 380, състоящ се от: гентри; пациентна
маса; високоволтов рентгенов генератор; рентгенова тръба; детекторна система;
скениране и реконструкция; операторска конзола с два монитора с всички DICOM
стандартни възможности; самостоятелна работна станция AW VolumeShare с два
монитора; електроразпределително табло; двуформатер DICOM принтер - сух
медицински принтер Horizon GI. Системата има софтуер за виртуална симулация на
лъчелечението Advantage Sim ND, с програма Autobone за автоматично премахване
на костни структури, програма Advanced vessel за КТ антиография, придобит от
Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на Столична
община с № СО-РД-55-204/04.04.2014 г., с парична оценка, установена от вещи лица
по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон 674 090 (шестстотин седемдесет и
четири хиляди и деветдесет) лева;
- дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на
седящи и лежащи пациенти
GE Senographe Care с параметри Umax/KV=49,
lmax/mA=100, състояща се от: високочестотен генератор с мощност 5 kW; рентгенова
тръба с ротиращ биметален (Mo/Rh) анод, с четири фокуса - 0,1 и 0,3 IEC на всеки
таргет; изоцентрично гентри с моторизирана ротация и моторизирано вертикално
движение; моторизирана компресия до 20 daN и ръчна компресия до 30 daN; плосък
дигитален детектор с размер 24 х 31 см; детекторна образна матрица - 3062 х 2394;
автоматичен и ръчен контрол на експозицията; конзола, включваща LCD монитор 19”,
1 MP, CR-RW записващо устройство, лъчезатитен екран, UPS, два размера
ергономичмни поставки за гърди; диагностична станция, свързана с конзолата,
включваща 1 бр. TFT цветен монитор с матрица 1 МР, двоен Barco Nio 5 MP LCD
монитор за преглед и разчитане на мамографски образи, с матрица 5 МР;
електроразпределително табло. Системата е с възможност за стереотактична биопсия,
пълна DICOM 3 функционалност на системата: Worklist, Storage Provider,
StorageCommitment, Query/Rwtrieve, Basic Grayscale, DICOM CD-RW Data Interchange
и c възможност за свързване c PACS и HIS, придобита от Столична община съгласно
договор, заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55204/04.04.2014 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2
от Търговския закон 466 660 (четиристотин шестдесет и шест хиляди шестстотин
и шестдесет) лева;
- интегрирана информационна система HIS & PACS, представляваща
специализирана работна станция за обработка, анализ и архивиране на рентгенови
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изследвания — 3 броя марка DELL Optilex 3010 медицински монитори, която станция
приема и обработва образи от различни модалности. Работната станция е със следните
параметри: процесор Intel i5 Quad Core; 4 GB RAM; 500 GB твърд диск;
специализирана видео карта NVIDIA QUADRO NVS 300 за DICOM монитори - 2 бр.;
DVD+/-RW за запис на CD и DVD; DICOM медицински монитор марка WIDE
Согр.24” 2 МР модел CL24; дисков масив на сървъра 6 Terabyle. Системата работи с
ОС Windows 7, има интуитивен интерфейс, обработва 2D изображения, генерира 3D
и 4D обемни и мултипланирани реконструкции на едно работно място, администрира
и определя различни нива на достъп до данни, графичен потребителски интерфейс,
пълна DICOM 3.0 съвместимост, интеграция с болничната информационна система
(HL 7 интеграция), софтуер за маркиране и запаметяване, генериране на рапорт,
софтуер за редактиране на таблици, потребителския интерфейс позволява
персонализиране на изгледа. Системата активно проследява статуса на изследването
и доставя въведените демографски данни за пациенти от съответните модалности.
Интегрираната информационна система съдържа и система за разширена обработка и
триизмерна (3D) визуализация на изображения, позволяваща автоматична обработка
и предварителна подготовка на обемите за допълнителни диагностични процедури,
придобита от Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на
Столична община с № СО-РД-55-637/04.Ю.2013 г., е парична оценка, установена от
вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон - 199 920 (сто деветдесет и
девет хиляди деветстотин и двадесет) лева.

4. Вземания на едноличния собственик на капитала - Столична община към
дружеството „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЕООД, ЕИК-000693654, гр. София, за
извършени строително и монтажни работи за обновяване на сградата на
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЕООД, гр. София, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ
I, кв. 8 (ПИ с идентификатор 68134.4082.262.4), местност „Младост 1”, по плана на гр.
София, район „Младост” - Столична община (CO), с административен адрес: бул.
„Андрей Сахаров” № 1, извършени по силата на Договор, заведен в деловодната
система на Столична община с № СО-РД-55-756/29.11.2013 г., сключен между
Столична община и ДЗЗД „Стройлифт”, финансирани по проект „Технологично
обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания ЕООД” гр. София, съгласно Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/009 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Регионално развитие” (2007-2013), които строителни и монтажни работи са на
стойност 1 571 671,94 лв. (един милион петстотин седемдесет и една хиляди
шестстотин седемдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки) с включен ДДС
и се изразяват най-общо в: обособяване на помещения за разполагане на новата
високотехнологична апаратура, съответно в блок „А” - конфигурация за
функциониране на дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и
диагностика на седящи и лежащи пациенти, в блок „Б” - конфигурация за
функциониране на компютърен томограф и в блок „Д” - нов рентгенов апарат за
близкофокусна терапия, нов рентгенов апарат за дълбока терапия, конфигурация за
функциониране на HIS-PACS система за цветни образи; обособяване на нови
самостоятелни санитарни възли, които обслужват стационарни стаи на 4-етаж на блок
„А”, външна метална евакуационна стълба в блок „А”; обособяване на регистратура
към новите рентгенови кабинети - блок „Д”; оформяне на топла връзка между блок
„А” и блок „Д”, като за целта се мести кабинета на Управителя на аптеката, а на
негово място се оформя чакалня за новите рентгенови кабинети; оформяне на
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санитарни възли за хора в неравностойно положение на всеки етаж и са детайлно
посочени в Протокол от 31.07.2014 г. за приемане на извършени СМР, подписан
между Столична община, „Софинвест” ЕООД и ДЗЗД „Стройлифт”. Стойността на
непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която
Столична община извършва е в размер на 1 571 670 (един милион петстотин
седемдесет и една хиляди шестстотин и седемдесет) лева с ДДС, съгласно заключение
за оценка на непарична вноска по акт № 20150914105052/15.09.2015 г.

/4 / Вносител на непаричните вноски по ал. 3 е Столична община - едноличен
собственик на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.
/2/ Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с
решение за изменение на учредителния акт. В решението се посочват целта на
намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:
1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от
капитала.
/4/ Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и
се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.
/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като
едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в
дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала
решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание
на съдружниците.
/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:
1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от
избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването
му от отговорност;
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6. избиране на контрольор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други
дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на
дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с
дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
13. предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и
за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на
обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с
която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти
и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата
балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година,
както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от
балансовата стойност на имота или на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна
дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над
10 000 лв., включително на лизинг;
22. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона
или от учредителния акт.

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността
на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на
извънредно общо събрание — в зависимост от необходимостта. За упражняването на
компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява
покана в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно,
освен ако действието им не бъде отложено.
Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и
прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в търговския
регистър.
Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на
дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на
ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в търговския регистър.
/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права
и наем на недвижими имоти на дружеството, както и за продажба и наем на други
дълготрайни активи на дружеството се извършва след провеждане на търг или на
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конкурс, при условията и по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения,
приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството може да бъде български гражданин,
гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:
1. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно
кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за
което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на
задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона
за запасите от нефт и нефтопродукти;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по
съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен
включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на
същото публично предприятие;
10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго
публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като
преподавател във виеше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в
лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за
публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в
учредителния акт на дружеството.
/2/ Забраните по ал. 1, т. 10-11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с
дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:
1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството
съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен
общински съвет;
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3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в
дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността
на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова
година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на
финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности,
разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на
лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган
и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси,
свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите
възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.
/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЬОР
Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния
акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред
Столичен общински съвет.
Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователноквалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията,
установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия,
чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с
нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.
/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се
избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на
Наредба за общинските лечебни заведения.
/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол,
съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.
/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото
на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските
лечебни заведения.
/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на
контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната
комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
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Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва
на 31 декември всяка календарна година.
Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят съставя доклад за дейността на дружеството и
годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.
/2/ Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да
бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за
счетоводството и другите приложими нормативни актове, както и с изискванията,
установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния
собственик на капитала, управителят представя доклада за дейността на дружеството
и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от
едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов
одит, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО).
/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала
преди изтичането на календарната година.
/3/ Целта на финансовият одит е получаване на разумна степен на сигурност,
че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и
несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от
регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във
всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието
счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона
за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансовия одит, съгласно ЗНФО, докладът на
регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят
на едноличния собственик на капитала за приемане, в определения от него срок.
/2/ Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на
годишният финансов отчет е предпоставка за вземане на решение от едноличния
собственик на капитала.
/3/ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се
представя за обявяване в Търговския регистър, в установения от закона срок.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след
решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в
Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат
съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско
законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на
капитала.
§ 2. Настоящият Учредителен акт е приет от Столичен обишнски съвет на
заседанието му, проведено на................. 20......г. в гр. София.
/ /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

