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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 7 4

на Столичния общински съвет
от 12.10.2017 година
За утвърждаване на актуализиран Устав на „Софийски имоти” ЕАД.
На основание чл.199, ал.1 и чл.221, т.1 и 2 от Търговския закон,
чл.11, ал.1, т.1 и 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски
дружества и упражняване на правата на собственост на общината в
търговските дружества, във връзка с чл.51б, ал.3 от Закона за общинската
собственост 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. За отстраняване на очевидни фактически грешки, в чл.8, ал.2 от
Устава на „Софийски имоти” ЕАД, в таблицата с описание на непаричните
вноски, в т.174, колона 6, прави следните промени:
1.1. Заличава идентификатор 68134.4089.364 на имот, идентичен с
имот пл. № 3512 и част от имот пл. № 3513 от кв.2, вкл. в УПИ I-3512,
3513, със стойността на който е намален капиталът на дружеството с
Решение № 693 по Протокол № 70/23.10.2014 г. на СОС, вписано в
Търговския регистър на Агенция по вписванията на 05.02.2015г.
1.2. Допълва с идентификатор 68134.4090.20 на имот с пл.№ 3408,
описан в колона 2, т.174 от Устава на дружеството.
1.3. След идентификатор 68134.4089.354 допълва следния текст:
„(без 2 343 кв.м., съставляващи УПИ I-354 от кв.32а, по плана одобрен с
Решение № 386 по Протокол № 16/10.07.2008г. на СОС)”, предвид
Решение № 693 по Протокол № 70/23.10.2014г. на СОС, вписано в
Търговския регистър на Агенция по вписванията на 05.02.2015г., с което
капиталът на дружеството е намален със стойността на УПИ I-354 от
кв.32а.
1.4. Допълва с идентификатор 68134.4090.1485 на имот с площ 2 108
кв.м., попълнен в кадастралната карта на Район „Младост”, на основание
Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК, посл.
изменение със Заповед № КД-14-22-807/08.11.2011 г., на основата на имот
пл. № 3409, с площ от 15 327 кв.м..

2. Намалява капитала на „Софийски имоти” ЕАД, ЕИК 831835134, с
3 933 (три хиляди деветстотин тридесет и три) лева, чрез обезсилване на
3 933 (три хиляди деветстотин тридесет и три) броя поименни акции с
номинална стойност 1 лев всяка, представляващи стойността на недвижим
имот с проектен идентификатор 68134.4090.1558, с площ 5 244 кв.м.,
съгласно Скица-проект № 15-496406-10.10.2017 г. за изменение на КККР
за поземлен имот с идентификатор 68134.4090.21 и Удостоверение за
приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри № 25-84979/10.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и
кадастър - гр.София (Приложения №№ 1, 1А), съставляващ част от
поземлен имот с идентификатор 68134.4090.21, находящ се в гр.София,
Район „Младост”, ж.к. „Младост”.
3. Предоставя имота по т.2 в собственост на Столична община Район „Младост” за прилагане на плана за регулация в частта на
новопроектираната, но нереализирана на място ул. „Александър
Паскалев”, в чието трасе същият попада.
4. Утвърждава капитал на „Софийски имоти” ЕАД в размер на
14 057 800 лв. (четиринадесет милиона петдесет и седем хиляди и
осемстотин лева), разпределен в 14 057 800 (четиринадесет милиона
петдесет и седем хиляди и осемстотин) броя поименни акции, с номинална
стойност 1 лев всяка.
5. Утвърждава актуализиран устав на „Софийски имоти” ЕАД в
съответствие с т.1, 2 и т.4 от настоящото решение (Приложение № 2).
6. Възлага на изпълнителния директор на „Софийски имоти” ЕАД да
предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на
промяната на капитала и актуализирания устав на дружеството в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.10.2017 г., Протокол № 41, точка 15 от дневния
ред, по доклад № СОА17-ВК66-6761/05.10.2017 г. и писмо № СОА17ВК66-6761/1/16.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.
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