ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 214
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 33 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 20.05.2014 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

По Докладна записка с вх.№ 190/03.04.2014 г. от Катя Н.АдърскаДаскова – общински съветник и Председател на ПК „Б и Ф“
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г. на
СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД.

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на
правомощията по чл.21 ал.1 т.9 и от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.1 т.3 от
Търговския закон, чл.30 ал.1 т.3 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. 40
от Закона за счетоводство, прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Годишния финансов отчет за 2013 г. на СБДПЛ”Иван Раев Сопот” ЕООД;
2. Реализираната през 2013 г. загуба да бъде отразена като „непокрита
загуба от предходни години”
3. Възлага на Управителя на дружеството да предприеме необходимите
действия и в срок до 30.06.2014 г. да публикува годишния финансов отчет на
дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
МОТИВИ: Настоящето решение се приема:
- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1, т.9 от ЗМСМА,
във връзка с чл.137, ал.1 т.3 от Търговския закон, чл.30 ал.1 т.3 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 като взе предвид задължението на собственика да приема Годишните финансови
отчети на дружествата си, както и да ги публикува в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията.
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Зам.председател на ОбС:……………...
/Катя Адърска-Даскова/

Зам.председател на ОбС:……………………….
/Марин Бодуров/

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