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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 5 7

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за основни ремонти на сградния фонд на общинско
дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.2, ал.3, чл.3, ал.1, т.4 и чл.19, ал.1, т.2 от
Правилника за организация и работа на Специализирания общински
приватизационен фонд, чл.11, ал.1, т.1, т.2 и т.19 от Наредбата за реда за
учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на
собственост на общината в търговските дружества, чл.192, ал.1 и чл.221,
т.1, т.2 и т.11 от Търговския закон

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 „Столичен електротранспорт” ЕАД да ремонтира
със собствени средства част от сградния си фонд на обща стойност до
240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева).
2. Възлага на изп. директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД,
след извършване на ремонтите да представи в СУСОПФ и дирекция
„Финанси” на Столична община отчет, относно изпълнение на т.1 от
настоящото решение, ведно със съответните разходно-оправдателни
документи.
3. Увеличава капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД, ЕИК
121683785, чрез издаване на нови 240 000 (двеста и четиридесет хиляди)
броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев, всяка една от тях.
Увеличението се извършва с внасяне на парична вноска в размер на
240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева). Паричната вноска се
извършва със средства от бюджета на Столична община, съобразно т.7 от
настоящото решение.

4. Утвърждава капитал на „Столичен електротранспорт” ЕАД в
размер на 9 844 687 лв. (девет милиона осемстотин четиридесет и четири
хиляди шестстотин осемдесет и седем лева), разпределен в 9 844 687 броя
(девет милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин
осемдесет и седем броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/
лев всяка една.
5. Изменя чл.8, ал.2 от Устава на дружеството, като разпоредбата
придобива следната редакция: „Стойността на капитала по ал.1 включва
парична вноска в размер на 240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева),
внесена от Столична община, в качеството й на едноличен собственик на
капитала на дружеството, на основание Решение № 457 по Протокол № 79
от 2019 г. на Столичен общински съвет за увеличаване на капитала.“.
6. Утвърждава актуализиран устав на дружеството, съобразно т.3, т.4
и т.5 от настоящото решение и в съответствие с Приложение № 1.
7. Паричната вноска по т.3 да се финансира със средства от
Специализирания общински приватизационен фонд, след представяне на
отчета и съответните документи по т.2 от настоящото решение и
потвърдителни писма от СУСОПФ и дирекция „Финанси”.
8. Възлага на кмета на Столична община да организира
извършването на паричен превод по следната банкова сметка на „Столичен
електротранспорт” ЕАД: IBAN: BG 37 SOMB 91301010280202 BIC:
SOMBBGSF, в размер на 240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева)
съобразно т.7 от настоящото решение.
9. Възлага на изп. директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД да
предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на
промяната на капитала и актуализирания устав на дружеството в
Търговския регистър на Агенция по вписванията.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 47 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-5329/2/04.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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