
 
 

РЕШЕНИЕ № 22 
18.02.2021 год. 

 
Увеличаване на капитала на „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 9, 
чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т. 2 и и чл. 140, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон и чл. 10, 
ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 
общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 1. Внася парична вноска в размер на 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) 
лева в капитала на Общински пътнически транспорт” ЕООД, с ЕИК 107027467, която 
сума да се внесе от бюджета на Община Габрово за 2021 година. 
 
 2. Увеличава записания капитал на „Общински пътнически транспорт” ЕООД, 
с ЕИК 107027467 и седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ № 2, от 491 240 (четиристотин деветдесет и една хиляди двеста и 
четиридесет) лева на 1 241 240 (един милион, двеста четиридесет и една хиляди 
двеста и четиридесет) лева с парична вноска в размер на 750 000 (седемстотин и 
петдесет хиляди) лева, чрез записване на нови 75 000 дяла. Капиталът в размер на      
1 241 240 (един милион, двеста четиридесет и една хиляди двеста и четиридесет) лева 
се разпределя в 124 124 (сто двадесет и четири хиляди сто двадесет и четири) дяла, 
всеки един в размер на 10 (десет) лева. 
 
 3. Във връзка с гореизложеното приема промени в учредителния акт на 
Общински пътнически транспорт” ЕООД, с ЕИК 107027467, както следва: 
 3.1. Чл. 6 се променя и става:  
 „Чл. 6 Капиталът на дружеството е в размер на 1 241 240 (един милион, двеста 
четиридесет и една хиляди двеста и четиридесет) лева и се разпределя в 124 124 (сто 
двадесет и четири хиляди сто двадесет и четири) дяла, всеки един в размер на 10 
(десет) лева.„ 
 3.2.Чл. 10, ал. 1 се променя и става : 
 „Чл. 10 (1) Дружеството се представлява и управлява от управител, избран по 
предвидените в нормативната уредба ред и условия от Общински съвет – Габрово.„  
 
 4. Приема учредителния акт на „Общински пътнически транспорт” ЕООД, с 
ЕИК 107027467, с отразените промени по Приложение № 1, неразделна част от 
настоящото решение. 
 
 5. Възлага на кмета на Община Габрово да внесе паричната вноска в размер на 
750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева по сметка на Общински пътнически 
транспорт” ЕООД с ЕИК 107027467. 
 
 



 6. Задължава управителя на „Общински пътнически транспорт” ЕООД, с ЕИК 
107027467, да извърши необходимите фактически и правни действия за вписване на 
новонастъпилите обстоятелства в Търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията. 
 
Приложение: Приложение № 1 - Учредителен акт на “Общински пътнически  
    транспорт” ЕООД – Габрово 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


