
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА “ДИАГНОСТИЧНО - 
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - 

КАЗАНЛЪК” ЕООД 

Приет с Решение №304/25.11.2005 г., изм. с Решение №848/07.05.2008 г., изм. с 
Решение №434/27.05.2021 г. на Общински съвет – Казанлък със следното 
съдържание: 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Член 1. Учредяване 
(1) Общински съвет - Казанлък, като едноличен собственик на дружеството, взе решение 
за изменение и допълнение на настоящия учредителен акт. 
(2) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. 
Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал. 
 
Член 2. (изм. с Решение №848/07.05.2008 г.) Фирма 
Дружеството е с фирма “Диагностично-консултативен център Поликлиника- Казанлък” 
ЕООД 
 
Член 3. Седалище и адрес на управление 
Седалището и адресът на управление на дружеството е град Казанлък, община 
Казанлък, ул. “Стара планина” № 12, област Стара Загора. 
 
Член 4. (изм. с Решение №434/27.05.2021 г.) Предмет на дейност  
Дружеството е с предмет на дейност: Специализирана извън болнична помощ. 
 
Член 5. Срок 
Дружеството се учредява за неопределен срок. 
 
II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Член 6. Размер на капитала 
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 228 000 (двеста двадесет и осем хиляди 
лева). Капиталът е разпределен на дялове и се състои от 22 800 (двадесет и две хиляди 
и осемстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки. 
(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община - Казанлък, със 
седалище и адрес на управление бул. “Розова долина” №6, БУЛСТАТ 000817778. 
 
Член 7. Внасяне на капитала 
Капиталът на дружеството е внесен изцяло. 

Член 8. Промяна на капитала 
Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала 
съобразно правилата на Търговския закон. 
 
 
 
 
 

 



 
Член 9. Имущество 
Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими 
вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и 
акции в други дружества и други права и задължения. 
 
III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 
Член 10. Видове органи 
(1) Въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл.137, ал.1 от 
Търговския закон се решават от Общински съвет - Казанлък 
(2) Дружеството се управлява и представлява от управител, определен от 
едноличния собственик. 
 
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Член 11. Прекратяване на дружеството 
Дружеството се прекратява: 

1. по решение на едноличния собственик на капитала; 
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена 

отговорност; 
3. при обявяване в несъстоятелност; 
4. по решение на съд, в предвидените от закона случаи. 

 
 
Член 12. Трансформация на дружеството 
(1) При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се 
трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват 
дружествен договор, с което се отменя настоящия учредителен акт на дружеството. 
 
 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
Член 13. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от 
едноличния собственик на капитала на дружеството. Настоящият учредителен акт е изготвен и 
подписан в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила по един 
екземпляр за съда, за едноличния собственик и за дружеството. 

 
 

 
За едноличния собственик на капитала: 
 
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
Председател на Общински съвет Казанлък 
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