ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ
ДРУЖЕСТВЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – ГР. ЕТРОПОЛЕ” ЕООД

На 28.04.2009 г., Общинският съвет – Етрополе, на
основание

чл.147

от

Търговския

закон

прие

настоящия

дружествен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност
изключително с общинска собственост „Медицински център I –
Етрополе” ЕООД.

Наименование, седалище, адрес, статут, срок
Чл. 1/1. Еднолично дружество с ограничена отговорност с
наименование „Медицински център I – Етрополе” ЕООД e
регистрирано по ф.д. № 965/2000 год., по описа на Софийски
окръжен съд, с Булстат № 130310179.
2. Седалището на дружеството е гр. Етрополе, обл.
Софийска.
3. Адресът на дружеството е гр. Етрополе, обл. Софийска,
ул. „Бригадирска” №1.
4. Дружеството е юридическо лице с обособено имущество,
самостоятелен баланс, собствена левова сметка.
5. Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност
Чл. 2. Предметът на дейност на лечебното заведение е
осъществяване на специализирана извънболнична дейност.

1. Извършване:
а/ диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на
болни;
б/ консултации;
в/ профилактика;
2. Предписване:
а/ лабораторни и други видове изследвания;
б/ извършване на медицински дейности и манипулации под
техен контрол и отговорност;
в/ обема, вида домашни грижи и помощ за болните;
г/ лекарства, превързочни материали и мед. пособия.
3. Извършване експертиза на временна нетрудоспособност.
4. Извършване наблюдение и оказване на мед. помощ при
бременност майчинство.
5.

Наблюдаване,

контролиране

и

полагане

грижи

за

здравна

промоция

и

профилактични

прегледи

и

физическото и психическото развитие на лица до 18 г.
6.

Извършване

профилактика,

дейности

включително

по

имунизации.
7. Издаване документи, свързани с тяхната дейност.
8. Насочване пациенти за консултативна и болнична помощ.

Имущество, капитал, дялове
Чл. 3/1. Капиталът на дружеството се определя общо на
40 100 /четиридесет хиляди и сто/ лв., разпределени в 401 дяла
по 100 лв.
2. Уставният капитал е внесен 100 %.
Чл. 4. Органи на управление на дружеството са:

А/ Общинският съвет в качеството му на представителен
орган на едноличния собственик на капитала – Община Етрополе.
Б/ Дружеството се представлява и управлява от Управителя
Димитър Костадинов Чапразов, с ЕГН: 6410100208, с л.к. №
168141258, изд. на 27.03.2000 г. от МВР – София област, с адрес
в гр. Етрополе, обл. Софийска, общ. Етрополе, кв. „Тринадесети”,
бл. 1, ап. 1 за срок от три години, считано от 03.02.2009 г.
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. Избира управителя, определя възнаграждението му и го
освобождава от отговорност.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и
участие в други дружества.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на
недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Взема решения за предявяване искове на дружеството
срещу Управителя и назначава представител за воденето на
процеси срещу него.
Чл. 6. 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 общото събрание.
4.

Организира структурата на дружеството съобразно

разпоредбите на настоящия договор.
5. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците
и служителите на дружеството.
6. В рамките на обикновеното управление упълномощава
служители на дружеството или трети лица да представляват и
задължават дружеството.
7. Сключва наемни договори за помещенията, оборудването
и мед. апаратура в лечебното заведение.
8. Командирова работниците и служителите на дружеството
в страната и чужбина.
Чл. 7. За действия, които са извън рамките на обикновеното
управление, управителят може да представлява дружеството
само ако е надлежно упълномощен от едноличния собственик.
Чл. 8. Без съгласие на дружеството, управителят няма
право:
1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.
2. Да участва в събирателни командитни дружества и в
дружества с ограничена отговорност.
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други
дружества:
А/ Ограниченията по т. 1 се прилагат, когато се извършва
дейност, сходна с тази на дружеството.
Б/ При нарушения на задълженията по т. 1 управителят,
когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и

няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за
причинените на дружеството вреди.
Чл. 9. Управителят носи имуществена отговорност за
причинените от него вреди на ЕООД.

Издръжка
Чл. 10. Дружеството се прекратява:
1. По решение на едноличния собственик.
2. Чрез 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 т. 3 случаи.
Чл. 11. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на
т. 3.
Настоящият Дружествен акт е приет от Общинския съвет –
Етрополе с решение № 51 от 28.04.2009 г. по протокол № 6.

Председател на ОбС:
/Д-р Цено Глогов/

