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СТЕФАН МАРКОВ
общински съветник
КАРЛОС КОНТРЕРА
общински съветник

ОТНОСНО: освобождаване и избор на нов член на съвета на директорите на
..Столичен автотранспорт" ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

..Столичен автотранспорт" ЕАД. ЕИК 121683408 („Дружеството"), е публично
предприятие по смисъла па чл. 2. ал. 1. т. I от Закона за публичните предприятия (31111) с
едноличен собственик на капитала Столична община. БУЛСТАТ 000696327. спрямо което
се прилагат императивните разпоредби на ЗПП. подзаконовите актове по прилагането м\. а
за неуредените случаи - Търговския закон (ТЗ).

Съгласно чл. 2 от Наредба за реда за учредяване
в публични предприятия и търговски дружества
(„Наредбата"), приета с Решение № 489 по Протокол
общински съвет (СОС), правата на Столична община
участие в капитала се упражняват от СОС.

и упражняване правата на общината
с общинско участие в капитала
№ 22 от 22.10.2020 г. на Столичен
в търговски дружества с общинско

В Столична община е постъпило заявление с вх. № СОА22-ГР94-2565/12.05.2022 г.
от г-н Николай Найденов - член на Съвета на директорите („СД") на „Столичен
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра / (един) за класиране в .V АСО и I (един) за адресата.
На адресата се насочва чрез А/1ССО АПССОС.
Приложенията се сканират.

автотранспорт" ЕАД. избран с Решение № 117 от 25.02.2021 г. на СОС. Със заявлението се
изразява желание да бъде освободен от заеманата от него длъжност като член на
управителния орган па Дружеството, както и да бъде освободен от отговорност.

Органното правоотношение между член на управителния орган и търговското
дружество има строго личен характер, което намира проявление в изискването за изрично
съгласие на одобрения кандидат да заеме и изпълнява тази длъжност, така и при
основанията за прекратяване - изрично волеизявление на съответния член на управителен
орган за предсрочно прекратяване на органното правоотношение с търговското дружество.
Полученото волеизявление създава задължение за търговското дружество да предприеме
необходимите правни и фактически дийствия по освобождаването от длъжност и
заличаването му от партидата на дружеството в търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.
В гази връзка и предвид обстоятелстото. че съгласно разкритата финансовосчетоводна информация от ..Столичен автотранспорт" ЕАД дружеството попада в
хипотезата на чл. 19. ал. 5 от Закона за счетоводството и се определя като "голямо
предприятие" то спрямо състава на управителния му орган приложение намира правилото
на чл. 22. ал. 2 ЗПП. Оттук следва, че за обезпечаване на нормалното оперативно управление
и ръководство на "Столичен автотранспорт" ЕАД е необходимо управителният му орган да
се състои от поне петима членове, в противен случай Дружеството у величава експозицията
си към мениджърски риск и се създава предпоставки за блокиране на дейността му.

Съгласно чл. 70. ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗПП и чл. 58. ал. 3 от Наредбата
на Столичния общински съвет за реда за учредяване и упражняване правата на общината в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, в случай на
предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението на общинско публично
предприятие с член на негов едноличен или колективен орган на управление и контрол
общинският съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от
6 (шест) месеца, да избере нов член на този орган и без предхождаща избора конкурсна
процедура.
В тази връзка предлагаме избор на нов член на Съвета на директорите на ..Столичен
автотранспорт" ЕАД - г-н Лъчезар Пеков. временно, до провеждане на конкурсна
процедура по нормативно установения ред. В тази връзка следва да отбележим следното:

Лъчезар Пеков притежава образователно-квалификационна степен ..инженер по
механизация на производството“ по специалност ..Ремонт на минна механизация" на Минно
геоложкия университет - София (1991-1996 г.): образователно-квалификационна степен
..магистър инженер" по специалност ..Технология и управление па транспорта" на
Техническия университет-София (2018-2020 г.).
Г-н Пеков притежава богат професионален опит като в периода 1996 - 2013 г. е
заемал различни длъжности в компании в сферата на информационните технологии като в
периода 09.2013 Г.-03.2017 г. е ръководител отдел ..Координация, анализ и непрекъсваемост
на оперативните дейности" на ..Център за градска мобилност" ЕАД: в периода 03.2017 г,09.2017 г. е ръководител отдел ..Координация, контрол и безопасност на движението“ на
..Център за градска мобилност" ЕАД. а от м. септември 2017 г. е ръководител отдел
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„Организация, координация, контрол и безопасност на движението в обществения
транспорт" на ..Център за градска мобилност" ЕАД.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.
С оглед на гореизложеното, както и на основание чл. 21. ал. 1. т. 9 във вр. с ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221. т. 4 във вр. с чл.
219. ал. 2 от Търговския закон, чл. 70. ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия, чл. 23. ал. 1. т. 4 и чл. 58. ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване
и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с
общинско участие в капитала, предлагаме Столичният общински съвет като упражняващ
правата на едноличния собственик на капитала на ..Столичен автотранспорт" ЕАД да
приеме решение съгласно приложения към настоящия Доклад проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

I. Проект на решение на Столичния общински съвет;
2. Писмо № СОА22-ГР94-2565/12.05.2022 г.:

3. автобиография на Лъчезар Пеков.

ВНОСИТЕЛИ:

/КАРЛОС КОН
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №...
на Столичния общински съвет

от...

За освобождаване и избор на нов член на съвета на директорите на „Столичен
автотранспорт" ЕАД.

На основание чл. 21. ал. I. т. 9 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 221. т. 4 във вр. с чл. 219. ал. 2 от Търговския закон, чл. 70.
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 23. ал. I. т. 4 и
чл. 58. ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:
I.Освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на „Столичен
автотранспорт" ЕАД с ЕИК 121683408. г- н Николай Найденов.
И. Избора за член на Съвета на директорите на Столичен автотранспорт ЕАД с ЕИК
121683408. г-н Лъчезар Пеков. за срок до провеждане на процедура за публичен подбор
на член на Съвета на директорите на дружеството по нормативно установения ред.
III.
Възлага на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт" ЕАД да заяви
за заличаване респективно вписване по партидата на дружеството в търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията
обстоятелствата по т. I и т. II от настоящото решение.
IV. Възлага на Кмета на Столична община писмено да уведоми освободения член на
Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт" ЕАД по т. I за прекратяване на
договора за управление, както и да подпише договор за възлагане на управлението с
избрания член на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт" ЕАД съгласно т. II
в едномесечен срок от приемането на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на ....... Протокол № ..., точка ... от дневния ред. по доклад №
...................... /.......... и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

_________________

Георги Георгиев
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