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до
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от д-р АНТОН КОЙЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗСП
д-р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
и д-р ДОНЧО БАРБАЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ..ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АГУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО7' ЕАД
ЧРЕЗ НЕПАРИЧНА ВНОСКА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН
УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
С Решение № 281 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. Столичен общински съвет дава
съгласие правото на собственост върху медицинска апаратура, придобито от Столична
община с Договор № СОА20-ДГ55-464/04.08.2020 г., сключен между Столична община и
„Синтамед“ ЕООД, да бъде внесено като непарична вноска в капитала на „Втора
специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново” ЕАД, а
именно:
- 1 брой фабрично нова ехографска система с 2 (два) трансдюсера. модел ACUSON
NX3 Elite, сериен № 503108.
Изготвена е оценка на непаричната вноска от три вещи лица, назначени от Агенция
по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица№ 20210615170108/16.06.2021 г.
Съгласно заключението на извършената тройна оценителска експертиза, паричната
оценка на непаричната вноска, дава възможност на Столична община да увеличи капитала
на лечебното заведение със стойност до 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин)
лева с ДДС, равняваща се на 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) броя акции
с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и един до адресата. Приложенията към

Въз основа на гореизложеното, предлагаме Столичен общински съвет, като носител
на правото да взема решения за разпореждане с имущество - общинска собственост и
упражняващ правата на общината, в качеството й на едноличен собственик на капитала в
едноличните общински търговски дружества, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 516. 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 да вземе решение,
съгласно приложения проект.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Писмо вх. № СФИ21-МЦ29-21/17.09.2021 г. на ..Втора САГБАЛ-Шейново" ЕАД.
2. Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20210615170108
от 16.06.2021 г.
3. Проект на решение с Приложение № 1 - Актуализиран устав на
..Втора САГБАЛ-Шейново" ЕАД.

ВНОСИТЕЛИ:
/д-р АНТОН КОЙЧЕВ/

/д-р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ/

/д-р ДОНЧО I

Съгласувано с:
Димитринка Димитрова - директор на д-ция .
Радост Татарска - н-к отдел ..Икономика":

; Ю. ш. г
EKZZZZZ'

Изготвил: Св. Маринова .!
/гл. експерт в отдел ..Икономика'

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — един за класиране в УАСО и един до адресата. Приложенията към
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет

от

20 година

За: Увеличаване капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична
болница за активно леченне-Шейново” 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. 516. 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

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ
РЕШИ:

СЪВЕТ

1. Дава съгласие Столична община да апортира в капитала на „Втора
специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Шейново*' ЕАД,
ЕИК 130485795. медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно
Договор № СОА20-ДГ55-464 от 04.08.2020 г., описана подробно в точка 2 от настоящото
решение.
2. Увеличава капитала на ..Втора специализирана акушеро-гинекологична
болница за активно лечение-Шейново'* ЕАД, чрез записване на нови акции, а именно
46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) броя поименни акции, с номинална
стойност 1 (един) лев всяка. Увеличаването се извършва чрез непаричната вноска по т. 1,
на стойност 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) 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 № 20210615170108 от 16.06.2021 г. на
Агенция по вписванията. Непаричната вноска представлява медицинска апаратура,
придобита от Столична община съгласно Договор № СОА20-ДГ55-464 от 04.08.2020 г.,
сключен между Столична община и „Синтамед ЕООД. ЕИК 200631366, с парична
оценка в размер на 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева, установена
от вещи лица с посоченото експертно заключение, както следва:
- 1 брой фабрично нова ехографска система с 2 (два) трансдюсера. модел
ACUSON NX3 Elite, сериен № 503108.

3. Утвърждава капитал на ..Втора специализирана акушеро-гинекологична
болница за активно лечение-Шейново" ЕАД в размер на 3 367 332 (три милиона триста
шестдесет и седем хиляди триста тридесет и два) лева, разпределен в 3 367 332 (три
милиона триста шестдесет и седем хиляди триста тридесет и два) броя поименни акции с
номинална стойност 1 (един) лев всяка.
4. Утвърждава актуализиран устав на ..Втора специализирана акушерогинекологична болница за активно лечение-Шейново” ЕАД. съобразно промяната в
капитала, в съответствие с настоящото решение, съгласно Приложение № 1.
5. Възлага на изпълнителния директор на ..Втора специализирана акушерогинекологична болница за активно лечение-Шейново” ЕАД да предприеме
необходимите действия за вписване на промяната на капитала и обявяване на
актуализирания устав на дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

Настоящото решение е прието на
заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
20___г., Протокол №от
20___ г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:_________________________

Юрист от
Администрацията на CO:___
_______
/Милени Стоичкова - гл. юрисконсулт в
Дирекция ., Икономики и търг, дейност "/

