
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 814 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 

 

 
ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „Дунавски 

индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК  

205443197 

 

 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 166, ал. 1, чл. 192, ал. 1 и 

чл. 221, т. 1 и т. 2 от Търговския закон, чл. 51 от Закона за общинската собственост, 

чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 2 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. 16, ал. 2, б. „а“ и   

б. „б“ от Устав на еднолично акционерно дружество „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ и във връзка с предложение с Вх. № 1497/20.07.2022 г. 

от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 
т. 1. Увеличава капитала на „Дунавски индустриален технологичен парк – 

Свищов“ ЕАД (ЕИК  205443197), от 10 435 110 лева на 10 485 110 лева с издаването 

на нови поименни 5000 акции с номинал 10 лева всяка. Всички акции да бъдат 

придобити от Община Свищов и платени по номинал.  

т. 2. Да бъде променен уставът на „Дунавски индустриален технологичен парк – 

Свищов“ ЕАД (ЕИК 205443197), както следва: 

I. В чл. 8, ал. 1 да бъдат извършени следните промени: 

1. „10 435 110 (десет милиона четиристотин тридесет и пет хиляди сто и 

десет) лева“ да бъде променено на „10 485 110 (десет милиона четиристотин 

осемдесет и пет хиляди сто и десет) лева“. 

2. „1 043 511 (един милион четиридесет и три хиляди и петстотин и 

единадесет) акции“ да бъде променено на „1 048 511 (един милион четиридесет и 

осем хиляди петстотин и единадесет) акции“. 

II. Да бъде създаден чл. 8, ал. 2, т. 5, който ще бъде в следната редакция: 

„Парична вноска в размер на 50 000 лева, внесена изцяло по набирателна сметка 

от едноличния собственик на капитала – Община Свищов, съгласно Решение № 814 

от 28.07.2022 г., Прот. № 51 на Общински съвет – Свищов.“ 



т. 3. Възлага на изпълнителния директор на „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ ЕАД да предприеме необходимите правни действия за 

издаване на нови временни удостоверения за акциите и вписване на взетото решение в 

Търговския регистър. 

МОТИВИ: Община Свищов е едноличен собственик на капитала на търговско 

дружество „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД. Дружеството 

е регистрирано през 2018 г., след като Община Свищов направи непарична вноска в 

капитала на дружеството, представляваща бивше военно поделение, находящо се на 

адрес гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк”. 

Със своя заповед от 24.03.2022 г. Министърът на икономиката и индустрията 

нареди „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ (ДИТП) да бъде 

вписан в Регистъра на индустриалните паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за 

индустриалните паркове, с регистров код № 07-00-4-10/30.07.2021 г. 

Към настоящия момент са предприети дейности по изграждане на индустриалния 

парк. Дружеството не осъществява търговска дейност и не генерира приходи за сметка 

на фактически необходими разходи, регистрирани във финансовите му отчети. 

Членовете на съвета на директорите не получават възнаграждение, въпреки 

ангажираността им с дейността на дружеството. 

Във връзка с горното дружеството следва да разполага с оперативни финансови 

средства за извършване на необходими дейности за изграждане и развитие на 

индустриалния парк. За целта е необходимо да се вземе решение от едноличния 

собственик на капитала – Община Свищов, за отпускане на необходимия финансов 

ресурс. 

Общината, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Дунавски 

индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, може да финансира дейността му 

само чрез увеличение на капитала с оглед ограниченията на Закона за държавните 

помощи. 

Следва да се отбележи, че при приемане на решение за увеличаване на капитала 

на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, увеличението се 

вписва и в Устава на дружеството, поради което трябва да бъде прието решение и за 

неговата промяна. 

 

В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 19, “Против” – 3 и “Въздържали се” – 4. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


