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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 6 9

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностичноконсултативен център XXIX-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 № СОА18-ДГ55-184 от 10.04.2018 г., сключен между
Столична община и „Перфект Медика” ООД, ЕИК-833101609, Договор №
СОА18-ДГ55-72 от 26.02.2018 г., сключен между Столична община и
„Лидекс-2000” ООД, ЕИК-130241549, Договор № СОА18-ДГ55-173/
02.04.2018 г. и Договор № СОА19-ДГ55-292/09.05.2019 г., сключени
между Столична община и „Инфинита” ООД, ЕИК-202064441, да бъде
внесена като непарична вноска в капитала на „Диагностичноконсултативен център XXIX-София” ЕООД, както следва:
- електролитен анализатор ProLyte (Na/K/Cl), сериен № 100601676;
- автоматичен биохимичен анализатор BS, сериен № WK-09191507;
- хематологичен анализатор ВС-2600, сериен № BD7B-B2134;
- рентгенов апарат с два работни поста за графия и скопия Easy
Diagnost;
- CR система за дигитализация на рентгенови апарати FCR 5000;
- стационарна, цветна ехографска система TOSHIBA, модел SSA340A, сериен № В7605773, окомплектован с конвексен трансдюсер PVF375 МТ, сериен № D4594146, линеен трансдюсер PLF-705S, сериен №
А4624741 и ендокавитален трансдюсер PVF-621VT, сериен № В657646;

- ехокардиограф Mindray DC N3 Pro, сериен № СА2-95000879,
окомплектован с кардиологичен, фазов трансдюсер Mindray 2Р2, сериен №
9ТМ94116368 и линеен трансдюсер Mindray 7L4A, сериен №
СВ2Т94115222;
- ЕКГ Холтер Contec TLC9803, сериен № 19020100054;
- фетален монитор Bistos BT350L, сериен № AFH30150;
- апарат за микровълнова терапия (радар) BTL-6000 TR-Therapy,
сериен № 058S0B014480/2394BO4042;
- комбиниран апарат за електро- и магнитотерапия BTL-4825M2
SMART, сериен № 01800В000508/218В-В-10091;
- автокерато-рефрактометър/РОТЕС PRK-7000, сериен № K7ID15C.
2. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център
XXIX-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
XXIX-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 XXIXСофия” ЕООД.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 55 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-5812/17.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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