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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 ДОНЧО БАРБАЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ..ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVll-СОФИЯ-’ ЕООД ЧРЕЗ НЕПАРИЧНА ВНОСКА
И УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ДРУЖЕСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

С Решение № 353 по Протокол № 35 от 24.06.2021 г. Столичен общински
съвет дава съгласие правото на собственост върху медицинска апаратура,
придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА20-ДГ55-460 от
04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Синтамед” ЕООД да бъде
внесено като непарична вноска в капитала на „Диагностично-консултативен
център XVII-София” ЕООД, както следва:
- 1 брой фабрично нова ехографска система с 3 (три) трансдюсера, модел
ACUSON NX3, сериен № 513817.

В изпълнение на решението е изготвена оценка на непаричната вноска от
три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт за назначаване на
вещи лица№ 20210721093147/22.07.2021 г. Съгласно нея, паричната оценка на
непаричната вноска, представляваща правото на собственост върху описаната
по-горе медицинска апаратура, дава възможност на Столична община да
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - един за класиране в УАСО и един до адресата. Приложенията към
доклада и проекта за решение се предоставят на хартиен носител.

увеличи капитала на дружеството със стойност до 50 100 (петдесет хиляди и
сто) лева, равняваща се на 5 010 (пет хиляди и десет) броя дяла с номинална
стойност 10 (десет) лева всеки.

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. 137, ал. 1,т. 1 ит. 4, чл. 148,ал. 1,т. 2 от Търговския
закон и чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения
да вземе решение, съгласно приложения проект.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Писмо вх. № СОА22-МЦ29-196/21.04.2022 г. на ,.ДКЦ XVII-София” ЕООД.
2. Писмо вх. № СОА22-МЦ29-196(1)/12.05.2022 г. на ПК по ЗСП.
3. Писмо вх. № СЗД22-ВК66-75/26.05.2022 г. на дирекция ..Здравеопазване".
4. Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20210721093147
от 22.07.2021 г.
5. Проект на решение с Приложение № 1 - Актуализиран учредителен акт на
..Диагностично-консултативен център XVII-София“ ЕООД.
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Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — един за класиране в УАСО и един до адресата. Приложенията към
доклада и проекта за решение се предоставят на хартиен носител.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет

от

20 година

За: Увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XVII-Софня”
ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт 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. 137. ал.
1. т. 1 и т. 4, чл. 148. ал. 1. т. 2 от Търговския закон и чл. 21. ал. 1. т. 1 и т. 4 от Наредбата
за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ
РЕШИ:

СЪВЕТ

1. Дава съгласие Столична община да апортира в капитала на ..Диагностичноконсултативен център XVIl-София" ЕООД правото на собственост върху медицинска
апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА20-ДГ55-460 от
04.08.2020 г., описана подробно в точка 2 от настоящото решение.
2. Увеличава капитала на ..Диагностично-консултативен център ХУП-София-’
ЕООД. ЕИК 000689570. чрез записване на нови дялове. а именно - 5 010 (пет хиляди и
десет) дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева. Увеличаването се извършва чрез
непаричната вноска по т. 1 на стойност 50 100 (петдесет 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 № 20210721093147 от
22.07.2021 г. на Агенция по вписванията, а именно:
Медицинска апаратура - ехографска система с 3 (три) трансдюсера. модел
ACUSON NX3, сериен № 513817. придобита от Столична община, съгласно Договор №
СОА20-ДГ55-460/04.08.2020 г.. сключен между Столична община и ..Синтамед” ЕООД.
ЕИК 200631366, с парична оценка, в размер на 50 100 (петдесет хиляди и сто) лева,
определена по реда на чл. 72. ал. 2 от Търговския закон, установена от вещи лица с
посоченото по-горе експертно заключение.
3. Утвърждава капитал на ..Диагностично-консултативен център XVII-София*’
ЕООД в размер на 8 061 520 (осем милиона шестдесет и една хиляди петстотин и двадесет)
лева, разпределен в 806 152 (осемстотин и шест хиляди сто петдесет и два) броя дяла с
номинална стойност 10 (десет) лева всеки един от тях.

4. Утвърждава актуализиран учредителен акт на ..Диагностично-консултативен
център XVII-София" ЕООД, касаещ промяната в капитала, в съответствие с предходните
точки от настоящото решение и с действащата нормативна уредба, съгласно Приложение
№ 1.
5. Възлага на управителя на ..Диагностично-консултативен център XVII-София'’
ЕООД да предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на
промяната на капитала и обявяване на актуализирания учредителен акт на дружеството в
Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията
по вписванията, в т.ч. като организира за сметка на дружеството нотариална заверка на
настоящото решение, съобразно чл. 137. ал. 4 от Търговския закон.

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:________ _______________
/Милена С&айчкова - гл. юрисконсулт в
Дирекция Икономика и търг, дейност "/

