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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 4 2

на Столичния общински съвет
от 22.12.2016 година
За извършване на оценка по реда на чл.72 от Търговския закон на
имоти, включени в капитала на „Метрополитен” ЕАД, с цел намаляване на
капитала на дружеството.
На основание чл.72, ал.2, чл.221, т.2 от Търговския закон, чл.8 от
Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на
правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.21, ал.1,
т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

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 изпълнителния директор на „Метрополитен” ЕАД,
ЕИК 000632256, да предприеме необходимите действия пред Търговския
регистър към Агенция по вписванията за извършване на оценка по реда на
чл.72, ал.2 от Търговския закон на имоти, включени в капитала на
дружеството, с цел намаляване на капитала на „Метрополитен” ЕАД, а
именно:
• поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2814, с площ 834 кв.м.,
съгласно КККР одобрени със заповед №РД-18-54/30.08.2010 година на
изпълнителния директор на АГКК;
• поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2815, с площ 2350
кв.м., съгласно КККР одобрени със заповед №РД-18-54/30.08.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК,
които представляват реални части от УПИ III-1754 в кв.4 и се
придават към проектен УПИ XV-130, 2050, 2553, 2554, 2555, 2367, 2368,
2485, 2565, 2707 2796 в нов кв.5, съгласно изработен проект за изменение
на план за регулация и застрояване на м. СПЗ „Модерно предградие Обеля" - кв. 3, 4 и 5, Район „Люлин”.

2. Възлага на изпълнителния директор на „Метрополитен” ЕАД да
внесе оценката по т.1 за утвърждаване от Столичния общински съвет, за
приемане на решение за съответно намаляване на капитала на
„Метрополитен” ЕАД и за утвърждаване на актуализиран устав.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.12.2016 г., Протокол № 26, точка 27 от дневния
ред, по доклад № СОА16-ВК08-14974/7/15.12.2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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