
 

08-01-206/21.07.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно извършване на апортна вноска в капитала на „Технологичен парк” 

ЕООД, гр. Монтана. 

Решение 

№ 774 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, а. 2, във вр. с чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4 

от ТЗ и чл. 148, ал. 1, т. 2 от ТЗ 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. В качеството си на едноличен собственик на капитала на „Технологичен парк“ 

ЕООД – Монтана увеличава капитала на дружеството от 402 015 лв. на 1 146 795 лв. чрез 

записване на нови 248 260 дяла, всеки на стойност от по 3 лева. 

2. Увеличаването на капитала да се извърши чрез покриване стойността на 

новозаписаните дялове с непарична вноска в капитала на „Технологичен парк“ ЕООД на 

правото на собственост върху следните недвижими имоти: 

2.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51665.202.71, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-583/ 28.02.2018г. на 

Изп. директор на АК, с площ 20 000.00 (двадесет хиляди) м2, с адрес: с. Николово, община 

Монтана (НПЗ), при съседи: от север – поземлени имоти с идентификатори 51665.202.69 и 

51665.202.73; от изток – поземлени имоти с идентификатори 51665.202.73 и 51665.202.72; от 

юг – поземлени имоти с идентификатори 51665.202.72 и 51665.202.12; от запад – поземлени 

имоти с идентификатори 51665.202.12 и 51665.202.69, с пазарна стойност, съгласно приетата 

от Агенцията по вписвания пазарна оценка в размер на 447 800 лв. и 

2.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51665.202.72 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-583/ 28.02.2018г. на 

Изп. директор на АК, с площ 13 264.00 (тринадесет хиляди двеста шестдесет и четири) м2, с 

адрес: с. Николово, община Монтана (НПЗ), при съседи: от север – поземлени имоти с 

идентификатори 51665.202.71 и 51665.202.73; от изток – поземлен имот с идентификатор 

51665.202.73; от юг – поземлен имот с идентификатор 51665.202.73 и 51665.202.12; от запад 

– поземлен имот с идентификатор 51665.202.12 и 51665.202.71, с пазарна стойност, съгласно 

приетата от Агенцията по вписвания пазарна оценка в размер на 296 980 лв. 

3. Приема нов Учредителен акт на „Технологичен парк“ ЕООД. 

4. Възлага на Кмета на Община Монтана да даде писмено съгласие за извършване на 

непаричната вноска по чл. 73, ал. 1, пр. второ от ТЗ. 

5. Възлага на Управителя на „Технологичен парк“ ЕООД да заяви за вписване и 

обявяване в Търговския регистър промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване и 

обявяване съгласно горните решения.  

 

 
Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 35/26.07.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


