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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 5 6

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост
върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти”
ЕАД.
На основание чл.72, ал.2 от Търговския закон 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 за започване на процедура за увеличаване на
капитала на „Софийски имоти” ЕАД чрез издаване на нови акции и
извършване на непарична вноска на право на собственост върху недвижим
имот, частна общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4089.9999 по проект
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, с площ от 2 343 кв.м., при съседи: поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.4089.9998 и поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.4089.9997, който е идентичен с УПИ I-354, отреден
„за офиси, подземни гаражи и КОО“, кв.32а, м.“Бул.Ал.Малинов“,
съгласно ПУП одобрен с Решение № 386 по Протокол № 16/10.07.2008 г.
на СОС, частна общинска собственост, актуван с АОС № 2504/16.07.2019
г. на СО - район „Младост“, предходен АОС № 947/04.03.2003 г. на СО район „Младост“, вписан в Службата по вписванията гр.София с вх.рег. №
16678/19.03.2006 г., том VI, № 235.
2. Възлага на изпълнителния директор на „Софийски имоти” ЕАД да
подаде искане до Агенция по вписванията за изготвяне на оценка на
непаричната вноска, описана в т.1 от настоящото решение и да предостави
на заместник кмета на СО - Направление „Финанси и стопанска дейност”
експертизата на вещите лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон.

3. Възлага на заместник-кмет г-н Дончо Барбалов да внесе в СОС
доклад и проект за решение за приемане на оценката по т.2 и решение за
увеличаване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД, придружени от
проект на нов устав с описание на непаричната вноска, паричната стойност
на вноската, броя и номиналната стойност на новите акции, общия размер
на капитала след апорта.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 42 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-5868/18.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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