
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 13 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 07.12.2011 Г. В   ЗАСЕДАТЕЛНАТА 

ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 
 

По ДЗ № 69/05.12.2011 г. на Председателя на Общински съвет - 
Сопот 
 Относно: Пререгистрацията на „Медицински център І – Сопот” ЕООД в 
Агенция по вписванията - Търговски регистър 
 

       На основание чл.21 ал.1 т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 30 ал.1 т.20 от 
Наредбата за реда и условията за учредяване на търговски дружества с 
общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община 
Сопот в търговските дружества и чл.7 и чл.10 от Учредителния акт на 
„Медицински център І – Сопот” ЕООД БУЛСТАТ 115519735, със седалище и 
адрес на управление: обл.Пловдив, община Сопот, гр.Сопот, ул.”Трети март” 
№ 20, във връзка с §4 от ПЗР на Закона за Търговския регистър, предлагам на 
Общински съвет – Сопот  

 
     Р Е Ш И: 
 

І. Да се пререгистрира „Медицински център І – Сопот” ЕООД БУЛСТАТ 
115519735 в Агенция по вписванията – Търговски регистър. 

ІІ. Дейността по пререгистрацията на „Медицински център І – Сопот” 
ЕООД БУЛСТАТ 115519735, да се възложи на адв.Антонина Цочева Цочева, 
като за целта същата се упълномощи със следните права: 

1. да представлява община Сопот пред Пловдивски окръжен съд за 
подаване на молба и получаване на удостоверение за актуално състояние по 
§4, ал.2 от ЗТР и актуален учредителен акт които да послужат за 
пререгистрацията  на „Медицински център І – Сопот” ЕООД в Търговския 
регистър; 

2.  да представлява община Сопот пред Агенция по вписванията – 
Търговски регистър, като подписва, подава и получава необходимите  
документи в т.ч. и заявления А4, Г1 и др. във връзка с пререгистрацията на 
„Медицински център І – Сопот” ЕООД в Търговския регистър. 

ІІІ. Възлага на Председателя на ОбС – Сопот – Мариана Здравкова 
Кацарова да извърши упълномощаването по съответния ред. 

ІV. Определя възнаграждение за адв.Антонина Цоцева Цочева за 
възложената работа в размер на 150.00 лв. 

V. Възлага на Кмета на община Сопот да окаже пълно съдействие на 
упълномощеното в изпълнение на т.І лице, във връзка и по повод изпълнение 
на учреденото представителство по силата на настоящето решение и да 
изплати определеното и в настоящето решение възнаграждение. Средствата за 
пререгистрацията и възнаграждението на упълномощеното лице да бъдат 
изплатени от подпараграф 1020 на дейност 122 „Общинска администрация” 

 
 
 

 
 



 
 
 
МОТИВИ:         На основание чл.21 ал.1 т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 30 ал.1 т.20 
от Наредбата за реда и условията за учредяване на търговски дружества с 
общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община 
Сопот в търговските дружества и чл.7 и чл.10 от Учредителния акт на 
„Медицински център І – Сопот” ЕООД БУЛСТАТ 115519735, със седалище и 
адрес на управление: обл.Пловдив, община Сопот, гр.Сопот, ул.”Трети март” 
№ 20, във връзка с §4 от ПЗР на Закона за Търговския регистър. 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 15 
 Гласували                - 15 
„За”                          - 15 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма  
 
   

Зам.председател на ОбС……………...  
       /Анелия Бочева/ 
 
Зам.председател на ОбС………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
 
 
   

Председател на ОбС.:………………..  
                         /Мариана Кацарова/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


