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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 5 8

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за
2018 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие в
капитала, попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивиденти.
На основание чл.137, ал.1, т.3, чл.221, т.7 и чл.246, ал.1 и ал.2, т.1 от
Търговския закон, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.3 и
чл.11, ал.1, т.6 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и
упражняване на правата на собственост на общината в търговските
дружества

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. „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Чистота Искър“ ЕАД
„Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД, „Егида - София“ ЕАД,
„Пазари Възраждане“ ЕАД, „Първа МБАЛ - София“ ЕАД, „Втора МБАЛ София“ ЕАД, „Четвърта МБАЛ - София“ ЕАД, „Пета МБАЛ - София“
ЕАД, „Първа САГБАЛ - Света София“ ЕАД и „Втора САГБАЛ - Шейново“
ЕАД да отчислят 10 на сто от печалбата за 2018 г. за попълване на фонд
„Резервен“.
2. Да не бъдат изплащани дивиденти от печалбата за финансовата 2018 г. за Столична община от едноличните общински търговски
дружества.
3. Печалбата за финансовата 2018 г. на едноличните търговски
дружества с участие на Столична община в капитала да бъде отнесена в
„Неразпределена печалба“, като дружествата по т.1 следва да извършат
посоченото по-горе прехвърляне на печалбата след заделяне на
задължителните суми за попълване на фонд „Резервен“.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 44 от дневния

ред, по доклад № СОА19-ВК66-5862/18.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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