СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 1 1

на Столичния общински съвет
от 07.07.2022 година
За утвърждаване на актуализиран устав на „Метрополитен“ ЕАД.
На основание чл.211, т.1, предл. първо във вр. с чл.219, ал.2 от
Търговския закон, чл.21, ал.1, т.23 във вр. с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.17, т.1, пред. първо от
Устава на „Метрополитен“ ЕАД, чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за
учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Уставът на „Метрополитен” ЕАД се изменя, както следва:
1. Чл.22, ал.1 се изменя, както следва:
„Чл.22./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на
директорите. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове
на Съвета, овластени от Съвета на директорите съгласно предвидено в този
Устав. Овластените членове на Съвета не могат да се упълномощават
помежду си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“.
2. Чл.27, ал.1 придобива следната редакция:
„Чл.27./1/ Съветът на директорите възлага управлението на
дружеството на едно лице от състава си и определя възнаграждението му.
Съветът на директорите овластява изпълнителния член да представлява
Дружеството само съвместно с Председателя на Съвета. Когато
изпълнителните членове са няколко, всеки от тях може да представлява
Дружеството заедно с Председателя на Съвета. Овластяването на
изпълнителен член и на Председателя на Съвета може да бъде оттеглено
по всяко време.“.
3. Чл.30, т.7 се изменя по следния начин:
„Чл.30. Компетентност на Съвета на директорите:

7. Представлява дружеството пред трети лица и овластява членове от
състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвидено в
този Устав;“
4. Чл.32, ал.1, т.4 придобива следната редакция:
„4.Представлява дружеството пред трети лица заедно с Председателя
на Съвета на директорите.“.
5. Чл.32, ал.1, т.5 се изменя така:
„5. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и
служителите на Дружеството и осъществява/ дисциплинарна власт по тези
трудови правоотношения, по реда на т.4.“.
II. Утвърждава актуализиран устав на „Метрополитен” ЕАД
(Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение) съобразно т.I.
III. Възлага на изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД да
предприеме необходимите действия за обявяване на актуализирания устав
в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел към Агенцията по вписванията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 07.07.2022 г., Протокол № 59, точка 36 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-7371/05.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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