ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 1130
по протокол № 48 от 25.07.2019 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ШУМЕН БУС 2019” ЕООД
/с 29 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
I. На основание чл. 21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51 от ЗОС, чл. 113
и сл. от ТЗ и чл. 5 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата
на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел образува Еднолично дружество с ограничена отговорност:
1. Наименование: „ШУМЕН БУС 2019“ ЕООД, което се изписва
допълнително на латиница, както следва: „SHUMEN BUS 2019” LTD;
2. Седалище и адрес на управление: Р България, гр. Шумен, ул. „Адам
Мицкевич“ № 1, ет. 3;
3. Предмет на дейност: „Автобусни и автомобилни превози в страната и
чужбина; поддържане, ремонт и диагностика на моторни транспортни средства;
извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на
пътни превозни средства; разработване на проекти за транспортни схеми и
разписания; друга дейност, незабранена от закона.“
4. Капитал: парична вноска в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв., разпределен
в 5 000 дяла по 1 лев. Едноличен собственик на капитала е Община Шумен.
5. Срок: Дружеството се образува за неограничен срок на действие.
6. Дружеството се представлява и управлява от управител.
II. Приема Учредителен акт на „ШУМЕН БУС 2019“ ЕООД – гр. Шумен.
III. На следващата сесия на Общинския съвет кметът на общината да предложи
управител на дружеството за срок до провеждане на конкурс.
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