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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 3 9

на Столичния общински съвет
от 12.03.2015 година
За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център
VI-София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран
учредителен акт на дружеството.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.51б, ал.1, изречение първо от Закона за
общинската собственост, чл.137, ал.1, т.1 и т.4 и чл.148, ал.1, т.2 от
Търговския закон и чл.21, ал.1, т.1 и 4 от Наредбата за общинските лечебни
заведения

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие Столична община да апортира в капитала на
„Диагностично - консултативен център VI-София” ЕООД следния
недвижим имот:
- сгради, както следва: блок „А” - 2950 кв.м., блок „Б” - 190,80 кв.м.,
блок „Ж” - 430,10 кв.м., блок „З” - 612 кв.м., с обща разгъната застроена
площ 4 183 кв.м., съгласно разделителен протокол от 10.08.2000г.,
построени върху урегулиран поземлен имот, находящ се в гр.София, Район
„Илинден”, м. „Разсадника Бежанци”, кв.41, УПИ III-отреден за болница,
по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-50-09-350/14.11.1990 г. и Заповед №
РД-09-50-597/13.10.1999 г. и ИПР одобрен със Заповед № РД-09-50-383/
03.06.2011 г., с площ 38 674 кв.м., при граници: север - ул. „Коньовица”,
изток - бул. „Вардар”, юг - бул. „Тодор Александров” и запад - парцел II за
озеленяване, АОС (частна) № 1191 от 14.03.2011 г. на Район „Илинден”,
вписан в службата по вписванията с вх. № 19412 от 2011 г. - Приложение
№ 1.
2. Увеличава капитала на „Диагностично-консултативен център VIСофия” ЕООД чрез записване на нови дялове, а именно - 217 410 (двеста и
седемнадесет хиляди четиристотин и десет) дяла, всеки на стойност

10 (десет) лева. Увеличението се извършва чрез внасяне на непаричната
вноска по т.1 на стойност 2 174 100 (два милиона сто седемдесет и четири
хиляди и сто) лева, определена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон,
съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт
за назначаване на вещи лица № 20141212123948-3/05.01.2015 г. на Агенция
по вписванията - Приложение № 2.
3. Утвърждава капитал на „Диагностично-консултативен център VIСофия” ЕООД в размер на 2 770 080 (два милиона седемстотин и
седемдесет хиляди и осемдесет) лева, разпределен в 277 008 (двеста
седемдесет и седем хиляди и осем) броя дяла с номинална стойност 10
(десет) лева всеки.
4. Създава нова алинея 3 към чл.1 от учредителния акт на
„Диагностично-консултативен център VI-София” ЕООД, със следния
текст:
„Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична
община.”.
5. Утвърждава актуализиран учредителен акт на „Диагностичноконсултативен център VI-София” ЕООД, касаещ промяната в капитала, в
съответствие с точки 2, 3 и 4 от настоящето решение, съгласно
Приложение № 3.
6. Възлага на кмета на Столична община да подпише нотариално
заверено писмено съгласие за апортната вноска по чл.73, ал.5 от
Търговския закон.
7. Задължава управителя на „Диагностично-консултативен център
VI-София” ЕООД да предприеме необходимите правни и фактически
действия за вписване на промяната на капитала и актуализирания
учредителен акт в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, вкл.
да организира за сметка на дружеството нотариална заверка на
декларацията на Кмета на Столична община по т.6 от настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.03.2015 г., Протокол № 78, точка 10 от дневния
ред, по доклад № СО15-2900-30/4/05.03.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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