ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ” ЕТРОПОЛЕ” ЕООД
ГР. ЕТРОПОЛЕ

І. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СТАТУТ, СРОК
Чл. 1. /1/ Създава се Еднолично дружество с ограничена
отговорност с наименование „Многопрофилна болница за активно
лечение

„Проф.

д-р

Александър

Герчев”

Етрополе”

ЕООД

гр.Етрополе.
/2/ Седалище на дружеството е гр.Етрополе, Софийска област.
/3/ Адресът на дружеството е гр.Етрополе, Софийска област,
ул.”Бригадирска” № 1.
/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество,
самостоятелен баланс, собствена левова сметка.
/5/ Дружеството не се ограничава със срок.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 2. Предметът на дейност на лечебното заведение е
осъществяване на болнична помощ:
1. Диагностика и лечение на остри и хронични заболявания по
следните основни медицински специалности: вътрешни болести,
кардиология, нефрология, гастроентерология, ендокринология и
болести на обмяната, детски болести, акушерство и гинекология,
хирургия, урология, ушно-носно-гърлени болести, ортопедия и

травматология, неврология, анестезиология и интензивно лечение,
рехабилитация и физиотерапия.
2. Родилна помощ.
3. Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго
лечебно заведение.
4. Клинична лаборатория .
5. Микробиология.
6. Образна диагностика.
7. Патологоанатомия.
8. ТЕЛК.
9. Медико-козметични услуги.
10. Учебна и научна дейност

ІІІ. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ
Чл. 3. /1/ Капиталът на лечебното заведение е в размер на
833 000 /осемстотин тридесет и три хиляди/ лева, разпределени в
8 330 /осем хиляди триста и тридесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки
един.
/2/ Уставния капитал е внесен 100%.
Чл. 4. Органи на управление на дружеството са:
1. Общинският съвет, в качеството му на представителен
орган на едноличния собственик на капитала – Община Етрополе.
2. Кмета на Общината, в качеството му на представител на
изпълнителната власт на държавно и общинско ниво.
3. Управителят, чрез който Общинския съвет управлява и
представлява дружеството.
Чл. 5. Общинският съвет:
1. Изменя и допълва Учредителния договор.

2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и
взема решения за нейното изплащане.
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
4. Взема решения за откриване и закриване на клонове и
участие в други дружества.
5.

Взема

решения

за

придобиване

и

отчуждаване

на

недвижими имоти и вещни права върху тях.
6. Взема решения за предявяване искове на дружеството
срещу управителя и назначава представител за воденето на
процеси срещу него.
Чл. 6. Кмета на Общината:
1. Може да предлага на Общинския съвет да преобразува,
преструктурира и прекратява дружеството, за намаляване и
увеличаване на капитала и за освобождаване от отговорност
Управителя.
2. Има право да контролира дейността на Управителя по
изпълнение на поставените му задачи и определя срокове, в
рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за
отстраняване на констатирани недостатъци в работата.
3. Има право да дава разрешение за замяна и наем на
дълготрайни активи на дружеството.
4.

Разрешава

продажба

на

дълготрайни

активи,

след

предварително разрешение на Общинския съвет.
5. Има право по всяко време да изисква необходимата
информация и документи, свързани с дейността на управлението на
дружеството.
6. Има право да определя инвестиционната политика на
дружеството.

7. Има право да поиска от Управителя да предложи или
предприеме мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в
работата по управлението.
8. Определя дата и провежда конкурс за управител на
дружеството след изтичане на мандата или прекратяване на
договора за управление при други обстоятелства.
Чл. 7. Управителят:
1. Представлява ЕООД пред трети физически и юридически
лица, пред държавата и нейните институции. Представителната
власт на управителя обхваща всички дейности във връзка с
обикновеното управление на дружеството, включително воденето
на дела и съобразно разпределението на преките оперативни
функции.
2. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание.
3. Отговаря за изготвянето на балансите и финансовите
отчети и ги представя за утвърждаване на Общинския съвет.
4. Организира структурата на дружеството.
5. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и
служителите на дружеството.
6. Има

право да сключва търговски сделки от името на

дружеството в рамките на „Ограничената отговорност” съгласно
Търговския закон.
7. В рамките на обикновеното управление упълномощава
служителите на дружеството или трети лица да представляват и
задължават дружеството.
8. Сключва наемни договори за помещенията, оборудването и
медицинската апаратура в лечебното заведение.
9. Командирова работниците и служителите в страната и
чужбина.

Чл. 8. За действия, които са извън рамките на обикновеното
управление, управителят може да представлява дружеството, само
ако е надлежно упълномощен от едноличния собственик.
Чл. 9. Без съгласие на дружеството управителят няма право:
1. Да участва в събирателни и командитни дружества и в
дружества с ограничена отговорност.
2. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
Чл. 10. Управителят носи имуществена отговорност за
причинените от него вреди на ЕООД.
ІV. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 11. Източници за финансиране на дружеството могат да
бъдат:
1. Национална здравноосигурителна каса.
2. Републикански и общински бюджет.
3. Други здравноосигурителни фондове.
4. Местни и чуждестранни юридически и физически лица.
Чл.

12

Приходите

на

дружеството

се

формират

чрез

постъпления от:
1. Договори за оказана медицинска помощ и услуги.
2. Директни плащания от физически и юридически лица, както
и по чл. 37, ал.1 от Закона за здравното осигуряване.
3. Възстановяване на направени разходи от трета страна.
4. Целеви субсидии от Републиканския бюджет, когато това е
предвидено със Закона за държавния бюджет.
5. Целеви субсидии от общинските бюджети, когато това е
предвидено в тях и дарения от местни и чуждестранни физически и
юридически лица.

6. Отдаване под наем на медицинска апаратура, оборудване,
помещения и площи съгласно действащото законодателство.
7. Дарения от физически и юридически лица

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.

13.

Дружеството се прекратява след съгласие на

Министъра на здравеопазването в случаите:
1. По решение на едноличния собственик.
2. При сливане и вливане в акционерно или друго дружество с
ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския
закон случаи.
Чл. 14. При откриване на производство в несъстоятелност не
се допуска запор върху парични средства като обезпечителна мярка
по чл.630, ал.1, т.4 и не се прилага разпоредбата на чл.630, ал.2 от
Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт е приет от Общинския съвет –
Етрополе на заседание, проведено на 28.04.2009 г. с протокол № 6
и решение № 50.

Председател на ОбС:
/Д-р Цено Глогов/

