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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 5 7

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За увеличаване на капитала на „Пазари Север“ ЕАД чрез непарична
вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
На основание чл.192, ал.1, чл.193, ал.1 и чл.221, т.1 и т.2 от
Търговския закон, чл.51б, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.11, ал.1, т.1 и 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. Дава съгласие Столична община да апортира в капитала на
„Пазари Север“ ЕАД непарична вноска, представляваща правото на
собственост върху следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор 68134.1505.2486 (шест осем едно три четири точка едно
пет нула пет точка две четири осем шест), с площ 2 737 (две хиляди
седемстотин тридесет и седем) кв.м., съгласно одобрени кадастрална карта
и кадастрални регистри на гр. София със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г.
на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ част от УПИ II, кв.3,
по ПУП, ж.к. „Дружба - 2 ч.“, находящ се в област София, Столична
община, гр. София, район „Искър“, кв.3, по ПУП ж.к. „Дружба - 2 ч.“, при
граници: поземлени имоти с идентификатори 68134.1505.1485,
68134.1505.1186, 68134.1505.2418, 68134.1505.2485, 68134.1505.2248,
68134.1505.2415 и 68134.1505.2416, съгласно АОС (частна) № 2115/
09.11.2017 г. на СО - район „Искър“, вписан в имотния регистър на
Агенция по вписванията с вх. № 3576/26.01.2018 г. /Приложение А/, а по
Скица на поземлен имот № 15-239440 от 19.04.2018 г. на СГКК - гр. София
/Приложение Б/, имотът е с идентификатор 68134.1505.2486 (шест осем
едно три четири точка едно пет нула пет точка две четири осем шест) и
съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.1505.1485,

68134.1505.1186, 68134.1505.2418, 68134.1505.2485, 68134.1505.2247,
68134.1505.2248, 68134.1505.2415 и 68134.1505.2416.
II. Увеличава капитала на „Пазари Север“ ЕАД, ЕИК 130101740, с
908 230 лв. (деветстотин и осем хиляди двеста и тридесет лева), чрез
издаване на нови акции, а именно 908 230 (деветстотин и осем хиляди
двеста и тридесет) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един)
лев всяка. Увеличаването се извършва чрез внасяне на непаричната вноска
по т.I, на стойност 908 230 лв. (деветстотин и осем хиляди двеста и
тридесет лева), съответстваща на паричната оценка, определена по реда на
чл.72, ал.2 от Търговския закон, със заключение на извършена тройна
оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица№
20190508171751 от 10.05.2019 г. на Агенция по вписванията.
III. Утвърждава капитал на дружеството в размер на 7 494 697 лв.
(седем милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестотин
деветдесет и седем лева), разпределен в 7 494 697 (седем милиона
четиристотин деветдесет и четири хиляди шестотин деветдесет и седем)
броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.
IV. Утвърждава актуализиран устав на „Пазари Север“ ЕАД в
съответствие с предходните точки от настоящото решение /Приложение
В/.
V. Възлага на кмета на Столична община да подпише нотариално
заверено писмено съгласие за апортната вноска по чл.73, ал.5 от
Търговския закон и декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
VI. Възлага на изпълнителния директор на „Пазари Север“ 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, вкл. да организира за
сметка на дружеството нотариална заверка на подписа на кмета на
Столична община върху декларациите по т.V от настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 43 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-5866/18.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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