ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Намаляване на
капитала на „Специализирана болница за
продължително лечение и рехабилитация –
Любимец” ЕООД, град Любимец
Докл.: Мария Станкова – Председател на
Общински съвет Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 494
на ОбС, прието с протокол № 49 от 04.07.2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.1, т.4, т.7, чл.147, ал.2,чл.149, ал.1, ал.2 и
чл.119, ал.4 от Търговския закон, чл.3, ал.6 от Закона за лечебните заведения, чл.51б, ал.3 и 4 от
Закона за общинската собственост, 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

Р Е Ш И:
1.Изважда от капитала на „СБПЛР-Любимец”ЕООД следния недвижим имот, находящ се в
с.Малко градище, общ.Любимец: дворно място с площ от 625 кв.м., с балансова стойност 1 562
/хиляда петстотин шестдесет и два/ лева, в едно с масивна двуетажна сграда – Здравен дом с площ
от 225кв.м., с балансова стойност 878 /осемстотин седемдесет и осем/ лева, в квартал 21, УПИ I502, по плана на с.Малко градище, одобрен със Заповед №6149/30.09.1958г. и изменен със Заповед
№РД-09-462/16.07.2014г., на Кмета на Община Любимец, при граници: от север улица; от запад
улица; от юг УПИ III – за площад, паметник и чешма; от изток УПИ II-за за културен дом и парк, с
обща балансова стойност 2 440,00 /две хиляди четиристотин и четиридесет /лева .
2.Намалява капитала на „СБПЛР-Любимец”ЕООД, ЕИК: 126618510, със седалище и адрес на
управление Любимец, ул.”Републиканска”№38 и едноличен собственик на капитала-Община
Любимец, чрез намаляване на стойността на дяла в капитала, както следва: от 124418,00 /сто
двадесет и четири хиляди четиристотин и осемнадесет/ лева капитал, разпределен на
124418,00 /сто двадесет и четири хиляди четиристотин и осемнадесет/ дяла по 1 лв. всеки дял на
121 978,00 /сто двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева капитал,
разпределен на 121 978/ сто двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем / дяла по 1
лев всеки дял, чрез намаляване на дяловете с 2 440 бр., равняващи се на 2 440/две хиляди
четиристотин и четиридесет /лева, съответстващи на балансовата стойност на недвижим имот по
т.1 от настоящото решение.
Намаляването на капитала на „СБПЛР-Любимец”ЕООД, цели постигане на съответствие между
регистрирания внесен капитал на дружеството и имуществото на дружеството, след намалението
му с извадения от капитала на „СБПЛР-Любимец”ЕООД недвижим имот, предмет на решението
по т.1, поради невъзможността дружеството да ги стопанисва и управлява.
3. Изменя в съответствие с горните решения раздел V, чл.5 от Учредителния акт на „СБПЛРЛюбимец” ЕООД, както следва:
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„Чл.5, ал.1 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се определя в размер 121 978,00 /сто двадесет и
една хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева.
ал.2 Капиталът е разпределен в 121 978/ сто двадесет и една хиляди деветстотин
седемдесет и осем/ дяла, всеки един с номинална стойност от 1 /един/ лев.
4. Възлага на Кмета на Община Любимец и на управителя на „СБПЛР-Любимец”ЕООД или на
упълномощени от тях длъжностни лица да извършат приемане и предаване на имота, предмет на
разпореждане по т.1, което да удостоверят с приемо-предавателен протокол, като възлага на Кмета
на Община Любимец да състави и акт за частна общинска собственост на извадения от капитала на
дружеството недвижим имот, посочен в т.1.
5. Възлага на управителя на „СБПЛР-Любимец”ЕООД да предприеме всички необходими
действия за вписване на промяната в капитала на дружеството и обявяване на решението за
намаляване на капитала на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

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