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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 6 9

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център
XI-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.137, ал.1, т.1 и т.4, чл.148, ал.1, т.1 от
Търговския закон и чл.21, ал.1, т.1 и т.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 „ДКЦ
XI-София” ЕООД свое вземане за извършени ремонтни дейности - ремонт
на покрива на сградата на „ДКЦ XI-София“ ЕООД, находяща се на ул.
„Цар Симеон” № 145, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху
изпълнението, съгласно договор № СОА18-ДГ55-439/01.08.2018 г.,
сключен между Столична община и ДЗЗД „Люник Строй” и договор за
инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-482/21.08.2018 г., сключен между
Столична община и „Софинвест” ЕООД.
2. Увеличава капитала на „ДКЦ XI-София” ЕООД, ЕИК 000689517,
чрез записване на нови дялове, а именно 19 890 (деветнадесет хиляди
осемстотин и деветдесет) дяла, всеки на стойност 10 (десет) лева.
Увеличаването се извършва чрез непаричната вноска по т.1 със стойност
198 900 (сто деветдесет и осем хиляди и деветстотин) лева с ДДС,
съобразно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по
Акт за назначаване на вещи лица № 20190114094024-5 от 22.02.2019 г. на
Агенция по вписванията, извършена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския
закон, а именно:

- вземане на едноличния собственик на капитала - Столична община
към „Диагностично-консултативен център XI-София” ЕООД, гр. София, за
извършени ремонтни дейности - ремонт на покрива на сградата на „ДКЦ
XI-София“ ЕООД, находяща се на ул. „Цар Симеон” № 145, вкл. за
извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор
№ СОА18-ДГ55-439/01.08.2018 г., сключен между Столична община и
ДЗЗД „Люник Строй”, Булстат 177285698 и Договор за инвеститорски
контрол № СОА18-ДГ55-482/21.08.2018 г., сключен между Столична
община и „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317.
3. Утвърждава капитал на „Диагностично-консултативен център XIСофия” ЕООД в размер на 685 300 (шестстотин осемдесет и пет хиляди и
триста) лева, разпределен в 68 530 (шестдесет и осем хиляди петстотин и
тридесет) броя дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки.
4. Утвърждава актуализиран учредителен акт на „Диагностичноконсултативен център XI-София” ЕООД, касаещ промяната в капитала, в
съответствие с т.2 и т.3 от настоящото решение, съгласно Приложение
№ 1.
5. Задължава управителя на „Диагностично-консултативен център
XI-София” ЕООД да предприеме необходимите действия за вписване на
промяната на капитала и промените в учредителния акт на дружеството в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 59 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-5347/04.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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