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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 9

на Столичния общински съвет
от 31.01.2019 година
За преобразуване чрез промяна на правната форма на „Чистота
Искър” ЕООД в еднолично акционерно дружество.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.9 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.264, във връзка с чл.264н от
Търговския закон и чл.10, ал.1, т.2 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:
I. Преобразува по смисъла на чл.264 от Търговския закон, чрез
промяна на правната форма, „Чистота Искър” ЕООД, ЕИК 121696028, в
еднолично акционерно дружество, а именно „Чистота Искър” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр.София, Район „Подуяне”, ул.
„Резбарска” № 11.
I.1.Новоучреденото дружество „Чистота Искър” ЕАД става
универсален правоприемник на преобразуващото се дружество „Чистота
Искър” ЕООД, което се прекратява без ликвидация.
I.2.Одобрява доклада на назначен проверител относно спазването на
изискването на чл.264д, ал.1 от Търговския закон за размер на капитала
(Приложение № 1).
I.3.Капиталът на дружеството е в размер на 1 146 697 лв. (един
милион сто четиридесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и седем
лева), разпределен в 1 146 697 (един милион сто четиридесет и шест
хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя поименни, обикновени акции
с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.
II. Утвърждава устав на „Чистота Искър” ЕАД, съгласно Приложение
№ 2 към настоящото решение.

III. Избира:
1. Юлиан Михайлов Михайлов;
2. Даниел Тошков Господинов;
3. Росен Малинов Малинов,
за членове на съвета на директорите, временно, до провеждане на
публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на
„Чистота Искър” ЕАД, по реда на Наредбата за реда за учредяване на
търговски дружества и упражняване на правата на собственост на
общината в търговските дружества.
IV. Възлага на управителя на „Чистота Искър” ЕООД да организира
нотариална заверка на подписа на председателя на Столичен общински
съвет върху настоящото решение, както и да предприеме всички действия,
необходими за комплектоване на заявлението за вписване на решението в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като подготви
изискуемите документи, съобразно приложимата нормативна уредба.
V. Възлага на изпълнителния директор на „Чистота Искър” ЕАД да
предприеме действия по вписване на преобразуването в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 69, точка 18 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-676/24.01.2019г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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