
Приложение 1  към Решение № 332,  взето с поименно гласуване с протокол № 53 от извънредно  заседание на Общински съвет 
Сопот, проведено на 14.10.2015  г. 

 

 

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  А К Т 

на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО 

ЛЕЧЕНИЕ „ИВАН РАЕВ“ – СОПОТ“ ЕООД 

 

I. СТАТУТ 

Чл.1. Дружеството е създадено със заповед № РД 20-79/18.08.2000 г. 

на Министъра на здравеопазването чрез преобразуване на публично здравно 

заведение Общинска болница „Иван Раев – Сопот“ в лечебно заведение на 

основание ЗЛЗ. Същото е еднолично дружество с ограничена отговорност, 

има статут на юридическо лице със собствен баланс и сметки, разпределен в 

дялове. 

II. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЙНОСТ. СРОК. 

 

Чл.3.  Лечебното заведение  е с наименование „МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ „ИВАН РАЕВ“ – 

СОПОТ“ ЕООД. Наименованието на лечебното заведение може да се 

изписва и съкратено по следния начин: „МБПЛ“ИВАН РАЕВ“ – СОПОТ“ 

ЕООД. 

Чл.4. Седалището и адреса на управление на лечебното заведение е 

гр.Сопот, бул.Трети март“ № 20. 

Чл.5. Предметът на дейност на лечебното заведение е осъществяване на 

болнична помощ. 

Чл.6. Дружеството е учредено за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК. 

 

III.  КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ 

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е 

ОБЩИНА СОПОТ, а правата на собственост на общината се упражняват от 

Общински съвет – гр.Сопот. 

Чл.8. Капиталът на лечебното заведение е в размер на 180 000 / сто и 

осемдесет хиляди/ лева, разпределен в 18 000 / осемнадесет хиляди/ дяла по 

10 / десет/ лева, всеки един.  

Чл.9. Лечебното заведение поема активите и пасивите на Общинска 

болница „Иван Раев – Сопот“ по баланса й към 31.12.1999 г. 



IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл.10. Едноличният собственик на капитала на дружеството управлява 

и представлява същото лично или чрез определен от него управител. 

Чл.11. Едноличният собственик на капитала на дружеството решава 

въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя 

протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ. 

Чл.12. Дружеството се прекратява: 

- с изтичане на срока определен в учредителния акт; 

- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с 

ограничена отговорност; 

- при обявяване в несъстоятелност; 

- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи; 

- в други предвидени от закона случаи. 

Чл.13. Ликвидацията на дружеството се извършва при условията на 

чл.156 от ТЗ и по реда на глава ХVII от съшия. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат 

разпоредбите на Търговския закон. 

Настоящият учредителен акт се прие с Решение № 332, взето с 
поименно гласуване с протокол № 53 от заседание на Общински съвет – 

Сопот, проведено на 14.10.2015 г.  
 

 


