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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 ..ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД ЧРЕЗ НЕПАРИЧНА
ВНОСКА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

С Решение № 554 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. Столичен
общински съвет дава съгласие правото на собственост върху медицинска
апаратура, придобито от Столична община с Договор № СОА19-ДГ55390/14.06.2019 г„ сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД,
Договор № СОА19-ДГ55-392/14.06.2019 г., сключен между Столична община
и „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, Договор № СОА19-ДГ55-393/14.06.2019 г.,
сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД и Договор № СОА19ДГ55-395/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД,
да бъде внесено като непарична вноска в капитала на „Четвърта
многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД. Закупената
апаратура е следната:
1. Комплект за анестезиология, модел Fabius Plus XL, вътр. инв. №
71531.
2.
Лапароскопско оборудване, модел VLF8GE N, вътр. инв. № 71532.
3.
3 броя спринцовкови (нискообемни) инфузионни помпи, модел
Perfusor compact Plus 871730+ зарядно KD8235, вътр. инв. № № 7153371535.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — един за класиране в УАСО и един до адресата. Приложенията къ.м

4.
Ултразвуков апарат, модел ACUSON NX3 ELITE, вътр. инв. № 71536.
5.
Централна мониторна станция, модел Hiper Visor VI, вътр. инв. №
71525.
6.
Флексибилен уретроцистоскоп Urethro-cysto-Nephro-Fiberscopes,
модел CYF-5A, вътр. инв. № 71530.
7.
Инструмент за ултразвуков скалпел, модел Scissors for Surgery with
Hine Handle, модел ТЗ 125, вътр. инв. № 71527.
8.
Ендоскопски механичен литотриптор пънч, модел Punch for Bladder
Stones, вътр. инв. № 71526.
9.
Резекционен шафт за резектоскоп, модел Resection sheath, вътр. инв. №
71529.
10.
Конвексен ултразвуков трансдюсер, модел UST 9130, вътр. инв. №
71528.
11.
Ръчен ротационен микротом, модел RM2235, вътр. инв. № 71540.
12.
Видео ларингоскоп, модел VLS 6630 EDGE PLUS, вътр. инв. №
71538.
13.
12-канален електрокардиограф с интерпретация, модел Cardiovit АТ2 plus, вътр. инв. № 71537.
14.
Лапароскопски инструменти, вътр. инв. № 71539.
В изпълнение на посоченото решение на Столичен общински съвет е
изготвена оценка на непаричната вноска от три вещи лица, назначени от
Агенция по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица № 20210428124437
от 29.04.2021 г.
Съгласно заключението на извършената тройна оценителска експертиза,
общата парична оценка на непаричната вноска, дава възможност на Столична
община да увеличи капитала на лечебното заведение със стойност до 198 100
(сто деветдесет и осем хиляди и сто) лева без ДДС, равняваща се на 198 100
(сто деветдесет и осем хиляди и сто) броя акции с номинална стойност 1 (един)
лев всяка.
Оценката е разгледана на заседание на ПК по здравеопазване и социална
политика и е взето решение за изготвяне на доклад с проект на решение до
Столичен общински съвет.

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.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Писмо вх. № СОА21-МЦ29-341/18.08.2021 г. на ..Четвърта МБАЛ- София" ЕАД.
2. Писмо вх. № СОА21-МЦ29-341(1)/27. 08.2021 г. на ПК по ЗСП.
3. Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20210428124437
от 29.04.2021 г.
4. Проект на решение с Приложение № 1 - Актуализиран устав на
„Четвърта МБАЛ-София” ЕАД.

ВНОСИТЕЛИ:
/д-р АНТОН КОЙЧЕВ/

/д-р ВЕСЕЛИН МИХНЕВ/

/д-р ДОНЧО Б

Съгласувано с:
Димитричка Димитрова - директор на д-ция ..ИТД

Радост Татарска - н-к отдел ..Икономика“:
Изготвил: Св. Маринова.......... ........................................................
/гл. експерт в отдел ..Икономика“/
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет

от

20 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. 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 „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 лечениеСофия” 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 № СОА19-ДГ55-393/14.06.2019 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 VLF8GE N. 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. № № 71533-71535, 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 скатпел. 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-канатен 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 капитат на ..Четвърта многопрофилна болница за активно лечениеСофия” 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
20___ г., Протокол № ______от_________ _ 20___ г. и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:______________________ ___
Юрист от
.
Администрацият а на CO:_____ /.
)__________
/Милена (/рюичкбва - гл. юрисконсулт в
Дирекция „ Икономика и търг, дейност "/

