ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Промяна вида
собственост от публична в частна общинска на
лекарски кабинети - 5 (пет) бр. и част от IV-ти
етаж, състоящ се от 9 помещения, разположени в
сграда, находяща се в УПИ ІІ-за поликлиника,
кв.31, ул.“Републиканска“ №38, гр. Любимец,
подробно описани в Акт №489 за публична
общинска собственост от 15.09.2004г. с цел
Увеличаване капитала на „Специализирана
болница
за
продължително
лечение
и
рехабилитация - Любимец“ ЕООД
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 333
на ОбС, прието с протокол № 36 от 02.04.2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. На основание чл.6, ал. 1, във връзка с чл.51б, ал.1 от Закона за общинската собственост,
чл.2, ал.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост,
Общински съвет – Любимец дава съгласие за промяна вида собственост от публична в частна
общинска собственост на лекарски кабинети - 5 (пет) бр. (лечебни заведения за извънболнична
помощ-индивидуална практика за първична мед. помощ и индивидуална практика за
специализирана мед.помощ), общи части (чакални – 2 бр. и тоалетни – 2 бр.) и част от IV-ти етаж,
състоящ се от 9 помещения, представляващи разливно, стаи за персонала, за счетоводство, за
управител, кухня, подготвителна зала, складове – 2 бр., съблекалня, баня с тоалетна, разположени
в сграда, находяща се в УПИ ІІ-за поликлиника, кв.31, ул.“Републиканска“ №38, гр. Любимец,
подробно описани в Акт № 489 за публична общинска собственост от 15.09.2004г.
ІІ. На основание чл.51б, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет дава
съгласие Община Любимец да внесе като непарична вноска в капитала на „Специализирана
болница за продължително лечение и рехабилитация – Любимец” ЕООД, недвижими имоти,
разположени в сграда с обща застроена площ 823 кв.м, в УПИ ІІ-за поликлиника, кв.31,
ул.“Републиканска“ №38, гр. Любимец:
1.

Обособени части от І-ви етаж:

1.1 Кабинет № 14 и №14а – 42 кв.м., с балансова стойност 1 445,87 лв. (хиляда
четиристотин четиридесет и пет лева и 87 стотинки);
1.2 Кабинет № 12 – 18 кв.м., с балансова стойност 632,32 лв. (шестстотин тридесет и
два лева и 32 стотинки);
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1.3 Кабинет № 11 – 20 кв.м., с балансова стойност 702,56 лв. (седемстотин и два лева и
56 стотинки);
1.4 Кабинет № 13 – 6 кв.м., с балансова стойност 560,00 лв. (петстотин и шестдесет
лева);
1.5 Общи части (чакални – 2 бр. и тоалетни – 2 бр.) – 64 кв.м., с балансова стойност 2
203,25 лв. (две хиляди двеста и три лева и 25 стотинки).
1.6. Обособена част от клинична лаборатория – 9,6 кв.м., с балансова стойност 149,00
лв. (сто четиридесет и девет лв.)
1.7. Помещение – физиотерапия – 82,8 кв.м. с балансова стойност 4684,00 лв. (четири
хиляди шестстотин осемдесет и четири лв.)
2.
Обособена част от ІV-ти етаж – състоящ се от 9 помещения (разливно, стаи за
персонала, за счетоводство, за управител, кухня, подготвителна зала, складове – 2 бр., съблекалня,
баня с тоалетна) – 311 кв.м, с балансова стойност 14 278,00 лв. ( четиринадесет хиляди двеста
седемдесет и осем лева).
3.
Обособени части „Гаражи“ (5 бр.), масивни конструкции, със застроена площ 172
кв.м, находящи се в УПИ ІІ – за поликлиника, кв.31, ул.“Републиканска“ №38, гр. Любимец, с
балансова стойност общо 5 096,00 лв. (пет хиляди и деветдесет и шест лева).
ІІІ. На основание чл.137, ал.1, т.4, чл.148, ал.1, т.2, от Търговския закон, във връзка с чл.38,
ал.1 и 2 от Закона за лечебните заведения, чл.13, ал.1, т.1 и т.4 от Наредбата за упражняване
правата на Община Любимец върху общинската част от капитала на търговските дружества,
Общински съвет – Любимец увеличава капитала на „Специализирана болница за продължително
лечение и рехабилитация – Любимец” ЕООД, ЕИК 126618510, със седалище и адрес на
управление гр.Любимец, ул.”Републиканска” № 38, с едноличен собственик на капитала – Община
Любимец, чрез записване на нови дялове, а именно 29 751 бр. (двадесет и девет хиляди,
седемстотин петдесет и един дяла), всеки на стойност 1 (един) лв. Увеличението се извършва чрез
непарична вноска на стойност 29 751,00 лева (двадесет и девет хиляди, седемстотин петдесет и
един лева), представляващи балансовата стойност на недвижимите имоти по т.ІІ от настоящото
решение.
Увеличаването на капитала на „СБПЛР-Любимец” ЕООД цели постигане на съответствие
между регистрирания внесен капитал на дружеството и имуществото на дружеството, след
увеличението му с внесените в капитала на дружеството недвижими имоти, предмет на решението
по т.ІІ.
ІV. На основание чл.137, ал.1, т.1, чл.119, ал.4 от Търговския закон изменя в съответствие с
горните решения раздел V, чл.5 от Учредителния акт на „СБПЛР-Любимец” ЕООД, както следва:
„Чл.5 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се определя в размер на 124 418,00 лв. (сто двадесет
и четири хиляди четиристотин и осемнадесет лева)
/2/ Капиталът е разпределен в 124 418 (сто двадесет и четири хиляди четиристотин и
осемнадесет) дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев.“
V. Възлага на Кмета на Община Любимец, на управителя на „СБПЛР-Любимец” ЕООД или на
упълномощени от тях длъжностни лица да извършат приемане и предаване на имотите, предмет на
разпореждането по т.ІІ, което да удостоверят с приемо-предавателен протокол.
VI. Възлага на управителя на „СБПЛР-Любимец” ЕООД да предприеме всички необходими
действия за вписване на промяната на капитала и промените в Учредителния акт на дружеството в
Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/М.Станкова/
МС/ГА
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