
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 664 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 

 

ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, с ЕИК 204704655 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 115, чл. 137, ал. 1, т. 1 и 

т. 4 и чл. 147, ал. 2  от Търговския закон (ТЗ), чл. 51 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 25, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване и 

упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества 

с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за 

задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, чл. 8, ал. 2, буква „а“, „в“ и  „е“ от Учредителен акт на „Център за 

управление на отпадъци“ ЕООД, във връзка с докладна записка с рег. индекс № 74-

00-57/17.12.2021 г. от управителя на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД и 

предложение с Вх. № 1198/21.12.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

I. 1. Внася парична вноска в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева за 

увеличение капитала на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 

204704655. 

2. Увеличава записания капитал на „Център за управление на отпадъци“ 

ЕООД от 481 000 /четиристотин осемдесет и една хиляди/ лева на 508 000 

/петстотин и осем хиляди/ лева. Увеличението от 27 000 /двадесет и седем хиляди/ 

лева представлява парична вноска и се извършва чрез записване на нови дялове. 

Капиталът на дружеството в размер на 508 000 /петстотин и осем хиляди/ лева се 

разпределя в 508 /петстотин и осем/ дяла, всеки по 1000 /хиляда/ лева. 

II. 1. Променя текста на чл. 6 от Учредителен акт на „Център за управление на 

отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, както следва: 

„Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 508 /петстотин и осем/ дяла, 

на стойност 1000 лева всеки. 

/2/ Капиталът на дружеството се увеличава на 508 000 /петстотин и осем 

хиляди/ лева, с парична вноска в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева и 

се извършва чрез записване на нови дялове. Капиталът на дружеството в размер на 

508 000 /петстотин и осем хиляди/ лева се разпределя в 508 /петстотин и осем/ 

дяла, на стойност 1000 /хиляда/ лева всеки.“ 



 

2. Приема актуализиран Учредителен акт на „Център за управление на 

отпадъци“ ЕООД с отразените промени по решението. 

III. Задължава управителя на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД да 

извърши необходимите правни и фактически действия за вписване на промяната в 

обстоятелства и обявяване на Учредителен акт по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

МОТИВИ: С докладна записка с рег. индекс № 74-00-57/17.12.2021 г., 

управителят на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД информира за временна 

необходимост от финансови средства, в размер на 27 000 лв. за подпомагане 

дейността на търговското дружество. 

Съгласно учредителния акт на дружеството, същото е учредено на 29.10.   

2020 г. и е с предмет на дейност: „изграждане и опериране на площадки за 

събиране, временно съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци, 

организиране на площадки за претоварване на битови отпадъци, зелена маса и 

клони на територията на община Свищов, транспортиране на отпадъци (неопасни), 

както и други дейности, незабранени от закона“. 

Общински съвет – Свищов, като упражняващ правата на едноличен 

собственик на капитала в публичното предприятие - еднолично търговско 

дружество с ограничена отговорност „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, 

съгласно чл. 25, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за 

задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел чрез решение може да увеличава капитала на дружеството, в 

случая с цел подпомагане дружествената дейност чрез допълнителна парична 

вноска в размер на 27 000 лв.  

 

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 20, “Против” – 2 и “Въздържали се” – 6. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


