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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 1 1

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностичноконсултативен център ХII-София” ЕООД, чрез непарична вноска.
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.21, ал.1, т.4 и т.23 от Наредбата за общинските
лечебни заведения и чл.72 от Търговския закон

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 медицинска апаратура, придобита от Столична
община с договор № СОА19-ДГ55-172 от 18.03.2019 г., сключен между
Столична община и „Алнед Медикал” ООД, ЕИК-831238242, да бъде
внесена като непарична вноска в капитала на „Диагностичноконсултативен център ХII-София” ЕООД, както следва:
- 1 брой комбиниран физиотерапевтичен апарат за терапия и
диагностика, тип „INTELECT NEO”;
- 5 броя комбиниран физиотерапевтичен апарат за терапия, тип
„INTELECT MOBILE COMBO”;
- 3 броя физиотерапевтичен апарат за електротерапия, тип
„INTELECT MOBILE STIM”;
- 2 броя апарат за магнитотерапия, тип „MAG 30 С”;
- 1 брой апарат за магнитотерапия на цяло тяло, тип „TESLA”;
- 1 брой апарат за магнитотерапия с вибрационен и топлинен ефект,
тип ,,LGT 2600А”;
- 1 брой апарат за УВЧ терапия, тип „DIATERMED II”;
- 1 брой апарат за сканираща лазертерапия, тип „HPL 1.6”;
- 1 брой апарат за раздвижване на раменна и лакътна става, тип
„YTK-E”;

- 1 брой комплектация за клетка на Роше, тип US/02;
- 1 брой инфрачервена лампа на статив, тип „NEUROMED 250
INFRARED”.
2. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център
XII-София” ЕООД да предприеме необходимите действия за извършване
на оценка на стойността на непаричната вноска по т.1, по реда на чл.72,
ал.2 от Търговския закон.
3. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център
XII-София” ЕООД да внесе оценката по т.2 за утвърждаване от Столичен
общински съвет и за приемане на решение за съответно увеличаване на
капитала на „Диагностично-консултативен център ХII-София” ЕООД.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 103 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-4020/1/08.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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