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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 0 0

на Столичния общински съвет
от 30.05.2019 година
За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностичноконсултативен център XXIV-София” ЕООД, чрез непарична вноска.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1, т.4 и т.23 от
Наредбата за общинските лечебни заведения и чл.72 от Търговския закон

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, в качеството си на едноличен
собственик на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIVСофия” ЕООД, да внесе в капитала на дружеството, като непарична
вноска, свое вземане за извършени ремонтни дейности - доставка и монтаж
на дограма в сградата на „ДКЦ XXIV-София” ЕООД, находяща се в гр.
София, ул. „Ген. Никола Жеков” № 3, вкл. за извършен инвеститорски
контрол върху изпълнението, съгласно договор № СОА18-ДГ55596/03.10.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Консулт
строй” и договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55637/25.10.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД.
2. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център
XXIV-София” ЕООД да предприеме необходимите действия за
извършване на оценка на стойността на непаричната вноска по т.1, по реда
на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.
3. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център
XXIV-София” ЕООД да внесе оценката по т.2 за утвърждаване от
Столичен общински съвет и за приемане на решение за съответно
увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XXIVСофия” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 30.05.2019 г., Протокол № 76, точка 42 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-3199/17.04.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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