
 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

1. „Диагностично 

-консултативен 

център I- 

Пловдив" 

ЕООД 

Седалище и адрес на управление: 

гр.Пловдив           

 пл.„Понеделник пазара” № 5 

 

Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична помощ, диагностика, 

лечение, рехабилитация, Дейност по 

профилактика на болести и ранно 

откриване на заболявания, наблюдение 

на болни, консултации и др. дейности, 

съгл. чл.11 ал.1 от ЗЛЗ.Дружеството 

може да разкрие до 10/десет/ легла за 

краткосрочно наблюдение и лечение в 

рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от 

ЗЛС. Извършване на малки и средни 

оперативни интервенции в областта на 

хирургичните оперативни 

специалности. 

 

Капитал: 246 530 лв. 

100% Управител:  

Д-р Евелина Славчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

 

 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

Контрольор:  

Анастасия Маташева 
Две минимални 

месечни заплати, 

определени със Закона 

за държавния бюджет  

на Република България 

за съответната година. 

2.  „Диагностично 

-консултативен 

център II- 

Пловдив" 

ЕООД 

 

 

С Решение на 

Общински 

съвет No315, 

взето с 

протокол 12 от 

14.07.2016г.  е 

взето решение 

за 

преобразуване 

на „МТЛ I – 

Пловдив“ 

ЕООД  чрез 

вливане в 

„ДКЦ II- 

Седалище и адрес на управление: 

гр.Пловдив           

бул."Шести септември"№ 110 

 

 

Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична помощ, диагностика, 

лечение, рехабилитация, Дейност по 

профилактика на болести и ранно 

откриване на заболявания, наблюдение 

на болни, консултации и др. дейности, 

съгл. чл.11 ал.1 от ЗЛЗ.Дружеството 

може да разкрие до 10/десет/ легла за 

краткосрочно наблюдение и лечение в 

рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от 

ЗЛС. 

 

 Капитал: 384 940 лв. 

100% Управител:  

Д-р Константин  

Сапунджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

Пловдив" 

ЕООД   

 

 

 

 

Контрольор:  

Любомир Паунов 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

3. „Диагностично 

-консултативен 

център III- 

Пловдив" 

ЕООД  -  

Заличен 

търговец 

С Решение на 

Общински 

съвет No223, 

взето с 

протокол 12 от 

10.07.2014г.  е 

взето решение 

за 

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ    



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

преобразуване 

чрез вливане на 

дружеството в 

ДКЦ „ 

Пловдив” 

4. „Диагностично 

-консултативен 

център IV- 

Пловдив" 

ЕООД 

Седалище и адрес на управление: 

гр.Пловдив           

ул." Гергана"№ 7 

 

Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична помощ, диагностика, 

лечение, рехабилитация, Дейност по 

профилактика на болести и ранно 

откриване на заболявания, наблюдение 

на болни, консултации и др. дейности, 

съгл. чл.11 ал.1 от ЗЛЗ.Дружеството 

може да разкрие до 10/десет/ легла за 

краткосрочно наблюдение и лечение в 

рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от 

ЗЛС. 

 

Капитал: 474 690 лв. 

100% Управител:  

Д-р Елена Бояджиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

 

 

 

Контрольор:  

Добромира Тошева 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

5. „Диагностично 

-консултативен 

център V- 

Пловдив" 

ЕООД 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

бул. „ Съединение”№ 42 

 

 Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична помощ, диагностика, 

лечение, рехабилитация, Дейност по 

профилактика на болести и ранно 

откриване на заболявания, наблюдение 

на болни, консултации и др. дейности, 

съгл. чл.11 ал.1 от ЗЛЗ.Дружеството 

може да разкрие до 10/десет/ легла за 

краткосрочно наблюдение и лечение в 

рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от 

ЗЛС. 

100% Управител:  

Д-р Олимпия 

Литовойска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

Извършване на първо и второ 

психологическо изследване по чл. 152, 

ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за движение по 

пътищата в организирана за целта 

психологическа лаборатория. 

Дружеството може да разкрие до 10 

/десет/ легла за краткосрочно 

наблюдение и лечение в рамките и 

съгласно закона - чл.8, ал.2 от ЗЛЗ. 

 

Капитал: 294 760 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

Румяна Герджикова 

 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

6. „Медицински 

център VI- 

Пловдив, район 

Централен" 

ЕООД 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

ул.” Иван Вазов” № 59 

 

 Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична помощ, диагностика, 

лечение, рехабилитация, Дейност по 

профилактика на болести и ранно 

откриване на заболявания, наблюдение 

100% Управител:  

Д-р Николай Забунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

на болни, консултации и др. дейности, 

съгл. чл.11 ал.1от ЗЛЗ.Дружеството 

може да разкрие до 10/десет/ легла за 

краткосрочно наблюдение и лечение в 

рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от 

ЗЛС. 

 

Капитал: 65 870 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

Борис Грозданов 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

7. „Диагностично 

-консултативен 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

100% Управител:  

Д-р Валерия Славова 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

център VII- 

Пловдив, район  

Южен" ЕООД   

ул.” Тодор Александров” № 16 

 

 Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична помощ, диагностика, 

лечение, рехабилитация, Дейност по 

профилактика на болести и ранно 

откриване на заболявания, наблюдение 

на болни, консултации и др. дейности, 

съгл. чл.11ал.1 от ЗЛЗ. Дружеството 

може да разкрие до 10/десет/ легла за 

краткосрочно наблюдение и лечение в 

рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от 

ЗЛС. 

 

  

Капитал: 534 550 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

д-р  Хасан Хатър 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

 

 

Две минимални 

работни заплати за 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

8. „Диагностично-

консултативен 

център- 

Пловдив" 

ЕООД 

 

С Решение на 

Общински 

съвет No223, 

взето с 

протокол 12 от 

10.07.2014г.  е 

взето решение 

за 

преобразуване 

на ДКЦ III чрез 

вливане в 

„ДКЦ - 

Пловдив” 

ЕООД 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

бул. " България " № 234 

 

 Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична медицинска помощ, 

диагностика, лечение, рехабилитация, 

Дейност по профилактика на болести и 

ранно откриване на заболявания, 

наблюдение на болни, консултации и 

др. дейности, съгл. чл.11ал.1 от 

ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 

10/десет/ легла за краткосрочно 

наблюдение и лечение в рамките и 

съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛС. 

 

Капитал:1 953 960 лв. 

100% Временно изпълняващ 

длъжността управител: 

д-р Динко Божков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

 

 

 

 

Контрольор:  

Д-р Злати  Илиев 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

9. „Диагностично-

консултативен 

център- Изток” 

ЕООД 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

ул. "Храбрец " № 15 

 

 Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична помощ, диагностика, 

лечение, рехабилитация, Дейност по 

профилактика на болести и ранно 

откриване на заболявания, наблюдение 

на болни, консултации и др. дейности, 

съгл. чл.11 ал.1 от ЗЛЗ.Дружеството 

може да разкрие до 10/десет/ легла за 

краткосрочно наблюдение и лечение в 

рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от 

100% Управител:  

Д-р Живко Димитров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

ЗЛС. 

 

Капитал: 754 030 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

Стефка Тодорова 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

10. „Център за 

психично 

здраве- 

Пловдив" 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

бул. "Пещерско шосе " № 68 

 

 Предмет на дейност: 

Спешна и мобилна психиатрична 

помощ; диагностика,активно 

издирване,периодично наблюдение и 

консултации на лица с психични 

100% Управител:  

Д-р Мариана 

Господинова 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

разстройства и домашен патронаж; 

психотерапия и психо-социална 

рехабилитация, включително за трудова 

терапия; психиатрична и психологична 

експертна дейност; трудово-лекарска 

експертиза на временната и трайната 

нетрудоспособни лица с психични 

заболявания; създаване и поддържане 

на регионална информационна система 

на лица с психични разстройства за 

нуждите на регистъра по чл. 147а, ал.1 

от Закона за здравето;промоция, 

превенция и подобряване на 

психичното здраве на населението; 

информиране на обществеността по 

проблемите на психичното 

здраве;научно-изследователска дейност 

в областта на психичното здраве. 

 

Капитал:1 003 570 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

Д-р Даниел Мекенян 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

11. „Комплексен 

онкологичен 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

100% Управител:  

Д-р Парашкев Цветков 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

център- 

Пловдив”  

ЕООД 

бул. "Васил Априлов " № 15а 

 

Предмет на дейност: 

Активно издирване, диагностика и 

лечение на лица с онкологични 

заболявания; периодично наблюдение, 

консултации и проследяване на болните 

с онкологични заболявания и 

преканцерози; 

Регистрация и диспансеризация на 

болни с онкологични заболявания и 

преканцерози; създаване и поддържане 

на раков регистър за обслужвания 

район от „Комплексен онкологичен 

център- Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив и 

за нуждите на националния раков 

регистър; промоция и превенция на 

онкологичните заболявания; 

информиране на обществеността по 

проблемите на онкологичните 

заболявания;експертна и консултативна 

дейност в областта на 

онтологията;научноизследователска 

дейност в областта на онтологията; 

провеждане на клинични и 

терапевтични изпитвания в областта на 

медицинската онкология в стационара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

Георги Василев 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

 

 

Две минимални 

работни заплати за 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

на „Комплексен онкологичен център”- 

гр. Пловдив; реализиране на 

комплексни програми за обучение и 

специализация по 

онкология,медицинска онкология и 

лъчелечение и здравни 

грижи;осъществяване на консултации 

по проблемите на онкологичните 

заболявания в обслужвания район; 

извършване на профилактика и 

скринингови програми за 

онкологичните заболявания. 

Капитал: 10 686 220лв. 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

12. "Център за 

кожно-

венерически 

заболявания-

Пловдив" 

ЕООД 

 Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

ул. "Даме Груев " № 1а 

 

 Предмет на дейност: 

Активно издирване, диагностика, 

лечение, активно наблюдение и 

осъществяване на рехабилитация на 

болни с кожни и венерически 

заболявания и преканцерози…… 

 

Капитал: 752 240 лв. 

100% Управител:  

Д-р Боян Костов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

Контрольор:  

Освободен с Решение на 

Общински съвет 

Пловдив №54, взето с 

Протокол №2 от 

11.02.2016г. 

 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

 

13. „СБПФЗАЛ - 

Димитър 

Петров 

Кудоглу" 

ЕООД 

 

Заличен 

търговец 

 

С Решение на 

Общински 

съвет No314, 

взето с 

протокол 12 от 

14.07.2016г., 

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ   

 
 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

изменено и 

допълнено с 

Решение на 

Общински 

съвет №464, 

взето с 

Протокол 18 от 

26.10.2016г.  е 

взето решение 

за 

преобразуване 

чрез вливане на 

дружеството в 

„МБАЛ Св. 

Пантелеймон – 

Пловдив“ 

ЕООД 

 

 

14. "Медицински 

център за 

рехабилитация 

и спортна 

медицина I  

Пловдив" 

ЕООД 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

бул. " Владивосток " № 18 

 

 Предмет на дейност: 

Осъществяване на специализирана 

извънболнична медицинска помощ, 

диагностика, лечение, рехабилитация. 

100% Управител:  

Д-р Ненко  Ненков 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

Дейност по профилактика на болести и 

ранно откриване на заболявания, 

наблюдение на болни, консултации и 

др. дейности, съгл. чл.11 ал.1 от ЗЛЗ. 

Дружеството може да разкрие до 

10/десет/ легла за краткосрочно 

наблюдение и лечение в рамките и 

съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛС. 

 

Капитал: 107 150 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

Кристина Халачева 

 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

15. "Медико- 

техническа 

ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ   

 

 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

лаборатория I  

Пловдив" 

ЕООД 

Заличен 

търговец 

С Решение на 

Общински 

съвет No315, 

взето с 

протокол 12 от 

14.07.2016г.  е 

взето решение 

за 

преобразуване 

чрез вливане на 

дружеството в 

„ДКЦ II –

Пловдив“ 

ЕООД    

16. „Многопрофил

на болница за 

активно 

лечение- Свети 

Мина- 

Пловдив" 

ЕООД  

 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

ул. " Иван Вазов " № 59 

 

 Предмет на дейност: 

Осъществяване на болнична помощ. 

 

Капитал:2 150 990 лв. 

100% Временно изпълняващ 

длъжността управител:  

Д-р Генади Странджев 

 

 

 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

Борислава Тонева 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

Две минимални 

работни заплати, 

определени със Закона 

за държавния бюджет  

на Република България 

за съответната година 

17. "Многопрофил

на болница за 

активно 

лечение- Свети 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

ул. " Никола Вапцаров " № 9 

 Предмет на дейност: 

100% Управител:  

Д-р Петко Недев 

 

 

Съгласно Методика 

към ”Наредба за реда за 

учредяване на 

търговски дружества и 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

Пантелеймон- 

Пловдив" 

ЕООД 

 

С Решение на 

Общински 

съвет No314, 

взето с 

протокол 12 от 

14.07.2016г., 

изменено и 

допълнено с 

Решение на 

Общински 

съвет №464, 

взето с 

Протокол 18 от 

26.10.2016г.  е 

взето решение 

за 

преобразуване 

на „СБПФЗАЛ - 

Димитър 

Петров 

Кодоглу" 

ЕООД 

чрез вливане в 

Осъществяване на болнична помощ. 

 

Капитал: 2 536 070 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольор:  

Йордан Василев 

упражняване правата 

на собственост на 

Община Пловдив върху 

общинската част от 

капитала на 

търговските 

дружества”, приета с 

Решение№241, взето с 

Протокол №13 от 

25.06.2009г. на 

Общински съвет-гр. 

Пловдив,изменена и 

допълнена с Решение 

№181, взето с 

Протокол №16 от 

27.05.2010г; изменена и 

допълнена с Решение 

№252, взето с 

Протокол №15 от 

16.06.2011г; 

 

 

Две минимални 

работни заплати за 

страната за съответната 

година, определени със 

Закона за държавния 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

„МБАЛ 

Св.Пантелеймо

н – Пловдив“ 

ЕООД  

бюджет  на Република 

България за 

съответната година 

 „Инсинератор“ 

ЕООД 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Пловдив  

пл. "Стефан Стамболов" № 1 

 

 Предмет на дейност: 

Приемане, транспортиране, складиране 

и съхраняване на болнични отпадъци; 

Обезвреждане на болнични отпадъци, 

чрез екологобезопасно изгаряне с 

инсинератор, при непрекъснат 

технологичен процес; 

Екологосъобразно депониране на 

генерираните отпадъци от дейността на 

инсинератора (пепели, утайки от 

филтрите на газо-очистващото 

съоръжение, отпадъчни води от 

инсталацията и дезинфекция на 

контейнерите и автомобилите); 

Регулярен мониторинг на отпадъчните 

фракции – връзки с РИОСВ, РЗИ, 

Национален център за опазване на 

общественото здраве и други подобни 

институции; 

100% Управител:  

Дончо Кацарев 

 

Възнаграждение в 

размер на 1 200 /хиляда 

и двеста/ лева. 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

Във връзка с предмета си на дейност, 

дружеството може: 

- да извършва на територията на 

Република България,  Европейската 

общност и извън нея всякакви сделки, 

незабранени с нормативен акт и 

непротиворечащи на основния предмет 

на дейност. 

- да участва в други дружества или 

обединения с местни и чуждестранни 

физически и юридически лица. 

 

 

Капитал: 50 000 лв. 
18. „Ритон” ЕАД – 

Заличен 

търговец 

С Решение на 

Общински 

съвет No348, 

взето с 

протокол 17 от 

23.10.2014г.  е 

взето решение 

за 

финализиране 

ликвидацията 

Заличен търговец     



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

на дружеството 

 

19. „Общинска 

охрана” ЕАД- 

Заличен 

търговец 

С Решение на 

Общински 

съвет No73, 

взето с 

протокол 6 от 

19.03.2015г.  е 

взето решение 

за 

финализиране 

ликвидацията 

на дружеството 

 

Заличен търговец  

  

   

20. „Битова тъкан” 

ЕООД - 

Заличен 

търговец 

С Решение на 

Общински 

съвет No296, 

взето с 

Заличен търговец    



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

протокол 15 от 

11.09.2014г.  е 

взето решение 

за 

финализиране 

ликвидацията 

на дружеството 

 

21. „ Обелос” АД Седалище и адрес на управление:  

гр. Пловдив, ул. „Железарска”  

№ 1  

 

Предмет на дейност: 

Организиране и осъществяване на 

енергоефективни услуги, консултиране, 

проучване, измервания,проектиране, 

инсталиране, поддръжка и управление 

на съоръжения, водещи до намаляване  

Потреблението на електрическа 

енергия, консултантски услуги, сделки 

с интелектуална собственост,лизинг, 

търговско посредничество,развитие и 

прилагане на бизнес ефективни 

стратегии в сферата на енергетиката и 

друга незабранена от закона търговска 

дейност по смисъла на чл.1 от 

Търговския закон. 

Община Пловдив 

притежава 2 501 бр. 

акции с номинална 

стойност 10 лв. всяка или 

51% от капитала на 

дружеството.  
 

Представител на Община 

Пловдив  в Общото 

събрание на 

акционерите: 

– Ясен  Михайлов 

по Решение на общински 

съвет- Пловдив 

№266/28.06.2012г. 
 

Не получава 

възнаграждение 
 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

 

 Капитал: 50 000 лв.  

22. „Общинска 

банка”АД 

Седалище и адрес на управление:  

гр. София, ул. „Врабча”  

№ 6 

Предмет на дейност: 

дружеството е банка. 

Публично привличане на влогове или 

други възстановими средства; 

предоставяне на кредити или друго 

финансиране за своя сметка и на 

собствен риск;…..  

Капитал:43497540лв.  

 

Община Пловдив 

притежава 18 767 бр. 

акции с номинална 

стойност 10 лв. всяка или 

0,43% от капитала на 

дружеството  
 

Представител на Община 

Пловдив  в Общото 

събрание на 

акционерите: 

 - Радослава Ташкова 

по Решение на общински 

съвет- Пловдив 

№319/14.07.2016г. 

Не получава 

възнаграждение 
 

23. „Свободна 

зона”АД 

Седалище и адрес на управление:  

гр.Пловдив, ул. „Васил Левски”  

№ 242а 

 

 

Предмет на дейност: 

Организиране и осъществяване с 

чуждестранно участие производство на 

стоки и извършване на услуги на 

съвременно техническо и технологично 

равнище, търговска дейност, 

представителство и посредничество, 

банкови, кредитни и други финансови 

Община Пловдив 

притежава 261 546 бр. 

акции с номинална 

стойност 5 лв. всяка или 

85,47% от капитала на 

дружеството  

 

Представител на Община 

Пловдив  в Общото 

събрание на 

акционерите: 

– Веселин Маневски-  

по Решение на общински 

съвет- Пловдив 

№212/17.05.2016г. 

 

 

 

 

Не получава 

възнаграждение 
 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

операции, застраховки и 

презастраховки, складиране и 

съхраняване на всички необходими 

стоки, предназначени за износ, 

обработка на необмитени стоки за 

износ – сортиране, маркиране, 

пакетиране, разфасовка и др., товарене, 

разтоварване и транспортна обработка 

на необходимите стоки, които се внасят 

с предназначение за износ, транспортна 

и експедиционна дейност на 

международни превози. 

 

Капитал: 1530120 лв. 

24. „УМБАЛ 

Пловдив” 

АД 

Седалище и адрес на управление:  

гр.Пловдив, бул. „България”  

№ 234 

 

Предмет на дейност: 

Осъществяване на болнична помощ. 

 

Капитал: 8951000лв. 

Община Пловдив 

притежава 96 425 бр. 

акции с номинална 

стойност 10 лв. всяка или 

9,84% от капитала на 

дружеството  

 

Представител на Община 

Пловдив  в Общото 

събрание на 

акционерите: 

 – Ясен Михайлов 

Михайлов  по Решение 

на общински съвет- 

Пловдив 

№229/18.06.2015г. 

 

Не получава 

възнаграждение 
 

25. „Увеселителен 

парк Тракия” 

АД  

 

Заличен търговец 

 

  

 
 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

  

26. „Екологичен 

завод”АД 

Седалище и адрес на управление:  

гр.Пловдив, пл. „Централен" № 1  

 

Предмет на дейност:  

Третиране на битови отпадъци, 

включително събиране,временно 

съхранение,обезвреждане,унищожаване

,депониране,преработка на битови 

отпадъци, както и дейности,свързани с 

повторното им използване и 

рециклиране, включително 

производство на енергия и продукти от 

отпадъци,дейности по опазване на 

околната среда и чистотата на водата, 

проекти свързани с екологията и 

съхраняване на природата. 

 

Капитал: 50 000лв. 

 

Община Пловдив 

притежава 2 501 бр. 

акции с номинална 

стойност 10 лв. всяка или 

51% от капитала на 

дружеството 

 

Представител на Община 

Пловдив  в Общото 

събрание на 

акционерите: 

 – Вера Тоскова по 

Решение на общински 

съвет- Пловдив 

№317/14.07.2016г. 

 

 

 

Не получава 

възнаграждение 
 

 27. „Градски 

транспорт” АД 

- открито 

производство по 

несъстоятелност 

Решение No 222 

от 20.05.2013 

 Седалище и адрес на управление: 

гр.Пловдив, бул. „Димитър Стамболов" 

№ 2 

 

Предмет на дейност: Превоз на пътници 

в града, страната и чужбина; 

административни услуги,свързани с 

Община Пловдив 

притежава 66 608 бр. 

акции с номинална 

стойност 1  лв. всяка или 

2,84% от капитала на 

дружеството 

 

Представител на Община 

Пловдив  в Общото 

събрание на 

акционерите: 

– Гошо Къчков 

по Решение на общински 

съвет- Пловдив 

Не получава 

възнаграждение 
 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

Дело No 

912/2008, 

Окръжен съд - 

Пловдив 

Правно 

основание: чл. 

630, ал. 1 от ТЗ 
 

дейността,търговско представителство 

и посредничество, комисионни, 

спедиционни, превозни, складови и 

товаро-разтоварителни сделки,стоков 

контрол, ремонтни, информационни 

услуги и други сделки и 

услуги,съпътстващи дейността и 

незабранени от закона. 

 

Капитал: 2343702 лв. 

 

№485/01.12.2011г. 

 

 

 

Синдик: 

Николай Митов 

 

28. МБАЛ  

”Тракия” АД  

 

Седалище и адрес на управление:  

гр.Пловдив, бул. „Марица" № 77  

 

Предмет на дейност: Многопрофилна 

болница за активно лечение, 

диагностика и лечение на 

заболявания,когато лечебната цел не 

може да се постигне в условията на 

извънболнична помощ,родилна 

помощ,рехабилитация,диагностика и 

консултации,поискани от лекар или 

стоматолог от други лечебни 

заведения,трансплантация на 

органи,тъкани и клетки,медико-

козметични услуги,клинични 

изпитвания на лекарства и медицинска 

Община Пловдив 

притежава 90 100 бр. 

акции с номинална 

стойност 10 лв. всяка или 

34% от капитала на 

дружеството 

 

Представител на Община 

Пловдив  в Общото 

събрание на 

акционерите: 

 – Иван Вичков по 

Решение на общински 

съвет- Пловдив 

№265/28.06.2012г. 

 

 

Не получава 

възнаграждение 
 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

апаратура,съгласно действащото в 

страната законодателство,учебна и 

научна дейност. 

Капитал: 2646120 лв. 

29. „Пълдин 

Туринвест” АД 

Седалище и адрес на управление:  

гр.Пловдив, бул. „България" № 97  

 

Предмет на дейност: туристическа 

дейност, възстановяване, 

реконструкция, основен ремонт, 

поддръжка и управление на сградния 

фонд в архитектурен резерват 

“Старинен Пловдив” в гр. Пловдив, 

хотелиерство и ресторантьорство, 

изграждане на туристически, бизнес и 

културно-информационен център в гр. 

Пловдив, информационна дейност, 

популяризиране на историческите 

забележителности на гр. Пловдив, 

сътрудничество с дружества и 

организации със сходен предмет на 

дейност, учебна дейност за приложни 

художествени занаяти и ритуална 

дейност, както и всяка друга дейност, 

която не е забранена от законите на 

Република България . 

Капитал: 177984899  лв. 

Община Пловдив 

притежава 44 496 225 бр. 

акции с номинална 

стойност 1 лв. всяка или 

25% от капитала на 

дружеството 

 

Представител на Община 

Пловдив  в Общото 

събрание на 

акционерите: 

 – Ясен Михайлов по 

Решение на общински 

съвет- Пловдив 

№122/13.04.2017г. 

 

 

 

Не получава 

възнаграждение 
 



 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 
 №  

 
 по  

ред 
 

 
Наименование 

на 

търговското 

дружество 
 

 
Данни за 

търговската 

регистрация на 

търговското 

дружество, в т.ч. за 

преобразуването и 

прекратяването му 
 

 
Размер на 

общинското 

участие в 

капитала на 

търговското 

дружество 
 

 
Лица, които 

представляват 

общината в органите 

на управление и 

контрол на 

търговското дружество 
 

 
Възнаграждение 

на лицата, които 

представляват 

общината в тези 

органи 
 

 


