ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!

РЕШЕНИЕ № 60
30.05.2009 г.
/Протокол № 7/

На основание чл. 21, ал. 1, т.т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общинският
съвет
РЕШИ:
І. Упълномощава кмета на Община Етрополе да направи
предложение до министъра на здравеопазването за следното:
1. Държавата да стане съдружник в "Многопрофилна болница
за активно лечение "Проф. д-р Александър Герчев" Етрополе"
ЕООД, с капитал от 833 000 /осемстотин тридесет и три хиляди/
лева, разпределен на 8 330 /осем хиляди триста и тридесет/ дяла, с
номинална стойност от 100, 00 /сто/ лева всеки един дял, вписано в
Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК №
000770054, със седалище и адрес на управление в гр. Етрополе,
обл. Софийска, общ. Етрополе, ул. „Бригадирска” № 1,
представлявано от управителя – Георги Кръстев Канзов.
2. Държавата да придобие чрез нотариално заверен договор
за прехвърляне на дружествен дял – 4 249 /четири хиляди двеста
четиридесет и девет/ дяла от капитала на Дружеството, всеки един
от тях с номинална стойност от 100, 00 /сто/ лева, или общо 51 % от
капитала на "Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. др Александър Герчев" Етрополе" ЕООД.
3. Стойността, на която държавата да придобие дяловете да
бъде в размер на 899, 30 /осемстотин деветдесет и девет/ лева и
30 стотинки за един дял, съгласно „Експертната
оценка за
определяне на пазарна цена на „МБАЛ- Етрополе”ЕООД”,
извършена от лицензирана фирма „ЕМ ВИ Груп”ООД, гр.София,
ЕИК 131453430, в състав: Румен Димитров Цачев, ЕГН 6206066960,
притежаващ Лиценз № 3210/ 24.09.1994 год., Лиценз № 4492/
15.03.1996 год., от Агенцията за приватизация и инж. Адриана

Цветкова Пенева, ЕГН 4109101899, притежаваща Лиценз №
722/17.05.1993 год., от Агенцията за приватизация, или общо
стойността на всички 4 249 /четири хиляди двеста четиридесет и
девет/ бр., дяла от капитала на Дружеството, които държавата ще
придобие, е в размер 3 821 126 /три милиона осемстотин двадесет и
една хиляди сто двадесет и шест/ лева.
4. Заплатената от държавата сума, в размер на 3 821 126 /три
милиона осемстотин двадесет и една хиляди сто двадесет и шест/
лева, за придобиването на 4 249 /четири хиляди двеста четиридесет
и девет/ бр., дяла, представляващи 51 % от капитала на
Дружеството, да бъде в полза на "Многопрофилна болница за
активно лечение "Проф. д-р Александър Герчев" Етрополе" ЕООД и
да постъпи по банкова сметка на Дружеството.
ІІ. Освобождава от отговорност за дейността му като
управител на „МБАЛ- Етрополе”ЕООД през 2007 год. доктор Христо
Христов.
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