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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 8

на Столичния общински съвет
от 22.01.2015 година
За увеличаване на капитала на „Чистота-Искър” ЕООД, чрез
непарична вноска.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.72, ал.2 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.4 от
Наредбата за реда 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. Дава съгласие управителят на „Чистота-Искър” ЕООД, ЕИК
121696028 да предприеме необходимите фактически и правни действия
пред Търговския регистър към Агенция по вписванията за извършване на
оценка по чл.72, ал.2 от Търговския закон на непарична вноска в капитала
на „Чистота-Искър” ЕООД, представляваща следния недвижим имот:
- Поземлен имот с идентификатор 68134.4400.2867 (шест осем едно
три четири точка четири четири нула нула точка две осем шест седем) с
площ 9 121 м2 (девет хиляди сто двадесет и един квадратни метра) съгласно КККР одобрени със заповед на №РД-18-54/30.08.2010 г. на изп.
директор на АГКК, с местонахождение: гр. София, кв. „Република”, ул.
„Околовръстен път” № 788, Акт за частна общинска собственост № 8420/
08.11.2013 г. на Столична община.
2. Възлага на управителя на „Чистота-Искър” ЕООД да внесе
оценката на непаричната вноска по т.1 за утвърждаване от Столичния
общински съвет и за приемане на решение за увеличаване на капитала на
„Чистота-Искър” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.01.2015 г., Протокол № 75, точка 28 от дневния
ред, по доклад № СО-7000-1193/13/15.01.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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