
 1 

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ 

 
НА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-

ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД град ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, 

дейността и прекратяването на Специализирана болница за активно лечение на 

пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново, 

наричана по-долу накратко "Дружеството", в съответствие с действащото законодателство 

в Рeпублика България. 

Чл.2 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-

ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД се учредява на основание 

чл.113 от ТЗ, чл.21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 9, ал. 1 т.1 и ал.2, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, 

вр. чл. 23 ал.2 и ал.3  от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ, 

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 20-47 / 04.08.2000 г. и чл.11 от Наредба 

за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските дружества на Общински съвет - гр. Велико Търново, с 

решение № 214/14.09.2000 г. на Общински съвет- Велико Търново;  с решение № 

1042/19.08.2010 г. на Общински съвет- Велико Търново и Решение № 

1168/16.12.2010г.година на Великотърновски общински съвет . 

Чл.З Наименованието на Дружеството е: Специализирана болница за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико 

Търново. 

Чл.4 Седалище и адрес на управление - седалище в гр. Велико Търново, адрес на 

управление гр. Велико Търново, ул. "Христо Караминков" № 19. 

Чл.5 Предметът на дейност на Специализирана болница за активно лечение на 

пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново е: 

Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на 

болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната 

болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност 

в болничните отделения на стационарния блок и диагностично -консултативния 

блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато  24-часово изпълнение 

на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на 

медицинска помощ при спешни състояния;  Осигурява болнично лечение и 

извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на 

туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична 

обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна 

недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на 

белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен 

абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и 

диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни 

заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на 

територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на 

туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в 
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туберкулозните огнища и обработва, регистрира и наблюдава контактните лица; 

Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново 

по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с 

РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико 

Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично 

изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните 

белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на 

провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни 

дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания 

от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна 

нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от 

Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В 

Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта 

на пневмологията и фтизиатрията;  Осъществява консултации по проблемите на пневмо-

фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат  да 

се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството 

не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от 

него медицински дейности и за обслужване на пациентите. 

Чл.6 Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново е правоприемник на 

активите и пасивите на Специализираната болница за пневмо-фтизиатрични 

заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново по баланса и към  

31.12.2010 г. 

Чл.7 Дружеството се образува за неопределен срок. 

Чл.8 Дружеството може да придобива по законов ред всякакви права, 

необходими за осъществяване на дейността. 

Глава втора 

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ 

Чл.9 /ал.1/ Капиталът на Специализирана болница за активно лечение на 

пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново е в 

размер на 252 900 (двеста петдесет и две хиляди и деветстотин) лева.  

/ал.2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 2 529 (две хиляди петстотин 

двадесет и девет) дяла по 100 (сто) лева всеки един от тях. 

Чл. 10 /ал.1/ Капиталът на дружеството е собственост на Община Велико Търново. 

/ал.2/ Правата на собственост па Общината, като едноличен собственик на 

капитала на Дружеството, се упражняват от Общински съвет - Велико Търново. 

Чл. 11 Имуществото на Дружеството се състои от парични средства в левове и 

чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи, нематериални 

блага, включително обекти. 

Глава трета 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл.12 Органи на дружеството са: 

1 .Общински съвет - Велико Търново; 

2.  Управител; 

Чл.13 /ал.1/ Общинският съвет решава въпросите от компетентността на Общото 

събрание по смисъла на Търговския закон. 
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  /ал.2/ Общинският съвет взема решения за: 

1.Учредяване, преобразуване и прекратяване дейността на дружеството; 

2.Определяне предмета на дейност; 

3.Утвърждаване, допълване и изменение па Устава; 

4.Размерът на капитала, неговото увеличаване или намаляване в съответствие с 

разпоредбите на Търговския закон; 

5.Отчета на баланса на дружеството за съответната календарна година; 

6. Определя правомощията на кмета на Общината по отношение на дружеството; 

7. Определя управителя, който ще управлява и представлява дружеството пред 

трети лица; 

8.По всички други въпроси, делегирани му със закон, акт на МС, наредби и 

правилници. 
/ал.3/  Великотърновски общински съвет определя за управител на 

Дружеството до провеждане на конкурс Д-р Мария xxxxxxxxxxx Рачева с ЕГН 

xxxxxxxxx, с адрес гр.Велико Търново, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, който да 

управлява и представлява лечебното заведение.”  

Чл. 14 Управителят има следните правомощия: 

1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството в 

съответствие с действащата нормативна уредба, Устава и решенията на Общинския 

съвет. 

2.Представлява дружеството пред всички органи, организации и институции. 

3.Осигурява ефективното използване и опазване капитала на дружеството.  

4.Сключва трудовите договори, следи за спазване Кодекса на труда и уволнява 

персонала при нарушаване на действащото трудово законодателство. 

5.Сключва всички видове договори с трети лица, свързани с дейността на 

дружеството. 

6. Изготвя и предлага за утвърждаване от Общинския съвет годишен отчет и  

баланс. 

7.Определя свой заместник, след писмено съгласуване с кмета на Общината, 

който да представлява дружеството при негово отсъствие за срок не повече от 45 дни. При 

по-дълго отсъствие заместникът се определя от кмета на Общината. 

8.Отговаря имуществено за виновно причинените на дружеството щети в 

съответствие с действащото законодателство. 

9.Освен горепосочените правомощия, осигурява изпълнението па всичко 

останало, постановено със закон, нормативен акт или решение на Общинския съвет. 

Глава четвърта 

БАЛАНС, ФОНДОВЕ, РАБОТНА ЗАПЛАТА 

Чл.15 /ал.1/ Дейността на дружеството е с 12 /дванадесет/-месечна 

продължителност. Тя започва от: 

1.Януари и завършва на 31 декември всяка година. 

/ал.2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на 

имуществото и се съставят: 

1.Баланс, от който се вижда състоянието на дружеството; 2.Годишен счетоводен 

отчет; 

/ал.З/ Началният баланс на всяка година трябва да съответства на 

заключителния баланс от предходната година. 

/ал.4/ Нарочен баланс се изготвя и при прекратяване дейността на 

дружеството. 

    /ал.5/ Балансът на дружеството се заверява от експерт - счетоводител, който 

извършва проверка па годишния счетоводен отчет при запазване тайните на 
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дружеството. 

Чл. 16 /ал.1/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната 

счетоводна печалба се приспаднат дължимите данъци. 

/ал.2/ Чистата печалба се разпределя както следва: 

1.Фонд "Резервен" - за покриване евентуални загуби на дружеството за бъдещи 

периоди. 

2.3а увеличаване на капитала на дружеството, след решение на Общинския съвет. 

3.Образуването и разходването на ФРЗ да става съгласно изискванията на 

Наредбата за образуване на средства за работна заплата в търговските дружества. 

Глава пета 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО  

Чл.17   /ал.1/ Дружеството се прекратява по решение на Общинския съвет: 

1.При сливане и вливане в друго дружество с ограничена отговорност. 

2.При обявяване в несъстоятелност. 

   /ал.2 /  По решение на Великотърновския окръжен съд в случаите, 

предвидени в Търговския закон. 

Чл.18 Ликвидация на дружеството се извършва при условията на чл.15б и глава 

XVII на Търговския закон. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в настоящия Учредителен акт, се 

прилагат действащите в Република България нормативни актове. 

§ 2.Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 

214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, с решение № 

1042/19.08.2010 г. на Великотърновски общински съвет, с Решение № 

1168/16.12.2010г.година на Великотърновски общински съвет, изменен с Решение № 

90/26.01.2012 година на Великотърновски общински съвет и изменен и допълнен с 

Решение № 460 /29.11.2012 година на Великотърновски общински съвет. 

§ 3. Ако някои от клаузите на настоящия Учредителен акт стане недействителна, 

актът важи в останалата му част. 

  

                

НИКОЛАЙ АШИКОВ     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                    

 
 

 

 

                                                         
 
 

 


