
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ  

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 
НА „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 10 ЮНИ 2022 Г. В ГР. ШУМЕН 

 

 На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 17 т. 2 от Устава на дружеството, от компетентността 
на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството. 

 В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от 
дружеството средства за капиталови разходи, предлагаме на Общото събрание на акционерите 
да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред: 

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 9 244 450 
лв. /924 445 броя поименни акции/ на 9 293 220 лв. /929 322 броя поименни акции/ с размера 
на получените през 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер 
на 48 770 лева чрез записване на нови 4 877 бр. акции на държавата с номинална стойност 
10 лв. 

 
Пояснение: 
За обект „Закупуване на апарат за изкуствена белодробна вентилация“ е сключен договор 

№ РД-12-325/23.12.2020 г. на стойност 49 129 лв. Усвоените средства възлизат на 48 774 лв., а 
остатъкът от 355 лв. е възстановен на МЗ. 

Капиталът на дружеството следва да бъде увеличен с 48 770 лв. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ  

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 
НА „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 10 ЮНИ 2022 Г. В ГР. ШУМЕН 

 

 На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ и чл. 17 т. 1 от Устава на дружеството, от компетентността 
на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството. 

 В тази връзка предлагаме на Общото събрание на акционерите по т. 11 от дневния ред да 
приеме следното решение: 

 Общото събрание приема предложените изменения и допълнения в устава на 
дружеството, както следва: 

 Предложение за изменение и допълнение на устава: 

Чл. 7, ал. 1 от устава: думите „9 244 450 /девет милиона двеста четиридесет и четири 
хиляди четиристотин и петдесет/“ се заменят с думите „9 293 220 /девет милиона двеста 
деветдесет и три хиляди двеста и двадесет/“, като текстът придобива следното съдържание:  

Чл. 7, ал. 1. Размерът на капитала на дружеството е 9 293 220 /девет милиона двеста 
деветдесет и три хиляди двеста и двадесет/ лева. 

 



Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „924 445 /деветстотин двадесет и четири хиляди 
четиристотин четиридесет и пет/“ се заменят с думите „929 322 /деветстотин двадесет и девет 
хиляди триста двадесет и два/“, като текстът придобива следното съдържание: 

Чл. 7, ал. 2: Капиталът се разпределя в 929 322 /деветстотин двадесет и девет хиляди триста 
двадесет и два/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева. 

 
Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание: 
Чл. 7, ал. 5. Капиталът е разпределен, както следва: 

 За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 66,29 /шестдесет и 
шест цяло и двадесет и девет стотни/ на сто от капитала, представляващи 616 070 /шестстотин и 
шестнадесет хиляди и седемдесет/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 
10 /десет/ лева; 
 За община Венец – 1,11 /едно цяло и единадесет стотни/ на сто от капитала или 10 278 
/десет хиляди двеста седемдесет и осем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална 
стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Върбица – 1,49 / едно цяло и четиридесет и девет стотни/ на сто от капитала 
или 13 833 /тринадесет хиляди осемстотин тридесет и три/ броя поименни акции, всяка от които 
с номинална стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Хитрино – 1,03 /едно цяло и три стотни/ на сто от капитала или 9 577 /девет 
хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална 
стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Каолиново – 1,72 /едно цяло седемдесет и две стотни/ на сто от капитала или 
15 993 /петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с 
номинална стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Каспичан – 1,39 /едно цяло и тридесет и девет стотни/ на сто от капитала или 
12 967 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които 
с номинална стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Никола Козлево – 0,99 /нула цяло и деветдесет и девет стотни/ на сто от 
капитала или 9 193 /девет хиляди сто деветдесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с 
номинална стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Нови пазар – 2,62 /две цяло шестдесет и две стотни/ на сто от капитала или 
24 307 /двадесет и четири хиляди триста и седем/ броя поименни акции, всяка от които с 
номинална стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Велики Преслав – 2,08 /две цяло и осем стотни/ на сто от капитала или 19 364 
/деветнадесет хиляди триста шестдесет и четири/ броя поименни акции, всяка от които с 
номинална стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Смядово – 1,08 /едно цяло и осем стотни/ на сто от капитала или 10 003 /десет 
хиляди и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева; 
 За община Шумен – 20,20 /двадесет цяло и двадесет стотни/ на сто от капитала или 
187 737 /сто осемдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и седем/ броя поименни акции, 
всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


