РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Д О Г О В О Р № …………………………
за възлагане на ликвидацията на еднолично дружество с ограничена отговорност
„Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на
пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци” ЕООД – в ликвидация,
с. Радунци
Днес, ................... г. в гр. София, на основание чл. 266 и сл. от Търговския закон, чл. 55, ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Протокол № РД.......................... от ......................... г. се сключи настоящият договор между:
Д-р Стойчо Кацаров - министър на здравеопазването, упражняващ правата на държавата едноличен собственик на капитала на „Специализирана болница за долекуване и
продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци” ЕООД – в ликвидация, с. Радунци, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
и
Илиян Панайотов Кършев
живущ/а в …………………………………………………………………………………….……
ЛК № ………………………..., изд. на …………………. от МВР - гр. ………………..………
ЕГН: …………….., сл. тел.: …………….., ………………………, моб. тел.: …...…………….,
наричана накратко ЛИКВИДАТОР, от друга страна, за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ЛИКВИДАТОРЪТ приема да извършва всички
действия, предвидени в действащата нормативна уредба, по ликвидацията на
„Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци” ЕООД – в ликвидация,
с. Радунци, ЕИК 000812083.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИКВИДАТОРА
Чл.2. ЛИКВИДАТОРЪТ представлява дружеството и има правата и задълженията на
управителния му орган.
Чл.3. ЛИКВИДАТОРЪТ се задължава:
3.1. да създаде условия за довършване на започнатата дейност, като се съобразява с
интереса на дружеството. ЛИКВИДАТОРЪТ е длъжен да осигури предаването/приемането на
наличните документи на дружеството.

3.2. да обнародва покана до кредиторите на дружеството и да покани писмено
известните вече кредитори да предявят своите вземания;
3.3. да организира в 30-дневен срок от датата на назначаването си съставяне на начален
ликвидационен баланс на дружеството, заедно с пояснителен доклад към него;
3.4. да съставя тримесечни счетоводни отчети, а в края на календарната година годишен счетоводен баланс, в които да се отразява положението, до което е достигнал процесът
на ликвидация и да ги представя на Възложителя;
3.5. да довърши текущите сделки до заличаване на дружеството в Търговския регистър;
3.6. да събере вземанията на дружеството;
3.7. да превърне имуществото на дружеството или част от него в пари за
удовлетворяване на кредиторите;
3.8. да уреди трудовите и осигурителни отношения с персонала;
3.9. да съхранява и опазва имуществото на прекратеното дружество. Когато след
удовлетворяване на кредиторите остане имущество на дружеството, ликвидаторът го съхранява
до вземане на решение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за начина на разпореждане и разпределението му,
което се извършва в срока по чл.272, ал.1. от Търговския закон;
3.10. да съставя тримесечни и годишни доклади за дейността си и да ги представят на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.11. да опазва архива на дружеството до приключване на ликвидацията и да го предаде
за съхранение съгласно Закона за националния архивен фонд, а относно документите, касаещи
осигурителни правоотношения – съгласно изискванията на Кодекса за социалното осигуряване;
3.12. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заключителен ликвидационен баланс, заедно с
пояснителен доклад към него и да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освобождаване от отговорност и
съгласие за заличаване на прекратеното дружество от Търговския регистър;
3.13. след получаване на съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да заяви заличаване на
прекратеното дружество от Търговския регистър;
3.14.
да осъществява правомощията си добросъвестно, като няма право да
упълномощава други лица със своите права, освен с изрично писмено разрешение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.15.да приема имуществото на дружеството, да извършват инвентаризация, да го
опазва и стопанисва добросъвестно и в защита интересите на дружеството и едноличния
собственик на капитала;
Чл.4. ЛИКВИДАТОРЪТ има право:
4.1. В съответствие Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и
другите действащи нормативни актове да извършва продажба и отдаване под наем на движимо
имущество - дълготрайни и краткотрайни активи на дружеството;
4.2. Да сключва договори за извършване на услуги (счетоводни, консултантски, правни
и др.), които са от съществено значение за приключване на ликвидацията. Тези договори са
допустими, когато в дружеството няма съответните квалифицирани специалисти;
4.3. Да сключва договори за довършване на текущите сделки до заличаване на
дружеството от Търговския регистър. Той може да сключват нови сделки само ако това се
налага от ликвидацията.
Чл.5. ЛИКВИДАТОРЪТ няма право без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
5.1. Да взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или вещни
права върху тях;
5.2. Да извършва бракуване на дълготрайни и краткотрайни активи на дружеството;
5.3. Да дава обезпечения в полза на трети лица;
5.4. Да сключва договори за кредитиране на трети лица;
5.5. Да учредява ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
5.6. Да придобива по какъвто и да е начин вещи от имуществото на дружеството в
ликвидация, пряко или чрез друго лице. Това ограничение се прилага и за роднините на
ЛИКВИДАТОРА по права и съребрена линия.
5.7. Да прави отказ от иск, признаване или оттегляне на иск;
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5.8. Да сключва съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения
или се опрощава дълг;
5.9. Да извършва безвъзмездни сделки, включително и да дарява имущество,
собственост на дружеството;
5.10. Да се разпорежда с дялове или акции – собственост на дружеството в други
дружества, както и с активи на дружеството в чужбина.
IІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ЛИКВИДАТОРА по всяко време
предоставяне на информация за дейността му.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се произнася за приемането на началния
ликвидационен баланс, по годишното приключване и по освобождаване от отговорност на
ЛИКВИДАТОРА, когато същите са съставени съгласно изискванията на нормативната уредба.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен негов представител има право на свободен
достъп до всички активи на дружеството, без да се намесва в оперативната работа на
ЛИКВИДАТОРА.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
9.1. намалява за срок до три месеца определеното по този договор месечно
възнаграждение на ЛИКВИДАТОРА с до 50 на сто, когато са установени причинени вреди на
дружеството или нарушения на нормативната уредба.
9.2. да намалява възнаграждението на ЛИКВИДАТОРА за срока и размера по т.9.1. и
при нарушение или неизпълнение на негово решение;
9.3. да намалява възнаграждението на ЛИКВИДАТОРА за срока и размера по т.9.1. и
при установено бездействие и забавяне на действията по ликвидация на дружеството.
IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя на ЛИКВИДАТОРА месечно възнаграждение в
размер на 2 /две/ минимални работни заплати за страната за съответния месец.
Чл.11. /1/ Възнаграждението на ЛИКВИДАТОРА по предходния член се изплаща по
следния начин:
- ежемесечно – 70 на сто от възнаграждението;
- при приключване на ликвидацията в договорения срок и предаване на документите,
свързани с ликвидационната процедура, които се държат от ЛИКВИДАТОРА, се изплаща и
остатъкът от възнаграждението по чл.10.
/2/ при неприключване на ликвидацията в договорения срок по вина на ликвидатора,
остатъкът от 30 на сто от възнаграждението по чл.10 не се изплаща.
/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска писмени обяснения от ЛИКВИДАТОРА за
неспазването на срока на договора. В случай на установяване на обективни обстоятелства и
невиновност на ЛИКВИДАТОРА за неспазването на срока и вземане на решение от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ново удължаване на срока за приключване на действията по ликвидация,
ЛИКВИДАТОРЪТ запазва правото си на изплащане остатъка от възнаграждението.
/4/ Възнаграждението на ЛИКВИДАТОРА е за сметка на дружеството.
Чл.12. ЛИКВИДАТОРЪТ се осигурява съгласно Кодекса за социално осигуряване
/КСО/. Дружеството е осигурител по смисъла на чл.5, ал.1 от КСО.
V. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА
Чл.13. ЛИКВИДАТОРЪТ носи същата отговорност за дейността си, както
управителния орган на дружеството.
Чл.14. За нарушения на задължения, произтичащи от нормативни актове,
отговорността се определя съобразно предвиденото в съответния акт.
VI. СРОК
Чл.15. Срокът за приключване на ликвидацията по настоящия договор е
……………………., считано от датата на сключването му.
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Чл.16. При необходимост, след писмен доклад от ЛИКВИДАТОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да удължи срока, определен по предходния член със свое решение, до завършване на
всички действия по ликвидацията.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.17. Договорът се прекратява при заличаване името на ЛИКВИДАТОРА от
Търговския регистър.
Чл.18. Договорът се прекратява в следните случаи:
18.1. по взаимно съгласие на страните;
18.2. по искане на ЛИКВИДАТОРА с писмено предизвестие от три месеца;
18.3. по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие от един месец;
18.4. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящи забрана за лицето за
изпълнение на функциите му на ликвидатор, съгласно действащата нормативна уредба;
18.5. при обективна невъзможност на ликвидатора да изпълнява функциите си по този
договор, продължила повече от 60 дни;
18.6. в случай на смърт или поставяне под запрещение на ликвидатора;
Чл.19. Възложителят може едностранно да прекрати настоящия договор без
предизвестие по вина на ЛИКВИДАТОРА в следните случаи:
19.1. при нарушение на нормативната уредба или на законните разпореждания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извършено при или по повод изпълнението на задълженията му;
19.2. при действия на ЛИКВИДАТОРА извън предоставените му с договора
правомощия;
19.3. при предоставяне от ЛИКВИДАТОРА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ невярна информация
или съставяне на документи с невярно съдържание;
19.4. при извършване на действия или бездействия от ЛИКВИДАТОРА, довели до
забавяне на ликвидацията или от които са произтекли щети за дружеството.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. ЛИКВИДАТОРЪТ ползва всички права за командироване в страната, съгласно
действащата нормативна уредба.
Чл.22. ЛИКВИДАТОРЪТ има право да ползват служебен транспорт на дружеството
при изпълнение на задълженията си.
Чл.23. ЛИКВИДАТОРЪТ носи отговорност по реда на чл.145 от Търговския закон.
Чл.24. Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие на
страните, изразено в писмена форма. Измененията, които произтичат от промяна в
нормативната уредба, не подлежат на допълнително договаряне и са действителни от влизането
в сила на съответния нормативен акт.
Чл.25. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
ЛИКВИДАТОР
на “СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ” ЕООД
/в ликвидация/ с. Радунци:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Илиян Кършев

д-р Стойчо Кацаров

Съгласували:
Д-р Димитър Петров (заместник-министър)
Мария Милева (директор дирекция ТДС)
Емилия Първанова (началник отдел ТД)
Изготвил:
Радослава Павлова (гл. юрисконсулт отдел ТД)

……………………(подпис) ………..…...………..(дата)
……………………(подпис) ………..…...………..(дата)
……………………(подпис) ………..…...………..(дата)
……………………(подпис) ………..…...………..(дата) ТДС-01
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