
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 25 

от 27.11.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 267 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 116/ 21.10.2004 година на  

ОбС-Враца и изваждане от активите на „Обредни дейности” ЕООД-Враца 

на недвижим имот и намаляването на капитала на дружеството с 

неговата стойност  

 

О Б Щ И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т 
На основание чл. 21, ал.2  и ал.1, т.9 от ЗМСМА, вр. чл. 149, ал.3, т.1 от 

ТЗ, чл. 10, ал.1, т. 1 и т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост на община Враца в търговските дружества, приета от Общински 

съвет – Враца и Докладна от Управителя на общинско търговско дружество 

„Обредни дейности”ЕООД, гр. Враца и мотиви към отказ от Търговски 

регистър при Агенция по вписванията 

Р   Е   Ш   И: 
        Изменя Решение № 116/21.10.2004 г. на Общински съвет гр. Враца както 

следва 

1. Изважда от активите на еднолично общинско дружество с ограничена 

отговорност, изцяло собственост на Община Враца, с наименование на фирма 

„Обредни дейности” ЕООД Враца, следния недвижим имот, направен като 

непарична вноска на собственика в капитала на дружеството: 

Поземлен имот с идентификатор 12259.1020.35 по Кадастралната карта 

на землището на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43:16.09.2005 год. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с 

площ от 295 кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване, находящ се 

на административен адрес гр. Враца,  бул. „Хр.Ботев” № 55, при съседи и 

граници на имота:  поземлени имоти 12259.1020.32; 12259.1020.317; 

12259.1020.36; 12259.10.20.34  и находящата се в същия поземлен имот 

масивна двуетажна сграда с идентификатор 12259.1020.35.1 по Кадастралната 

карта на землището на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43:16.09.2005 

год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър с площ от 78 кв.м., построена през 1936 год., актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 597/19.04.04 г., на стойност 55 000 лв.(петдесет и пет 

хиляди лева). 

 

2. Намалява капитала на „Обредни дейности” ЕООД Враца със 
55 000 лв. (петдесет и пет хиляди) – от 170 100 лв. (сто и седемдесет хиляди 

и сто) на 115 100 лв. (сто и петнадесет хиляди и сто) чрез намаляване 

на стойността на всеки един дял от капитала  на дружеството с 50 лева -  от 



100 лв. на  50 лв, като капитала се разпределя в 2302 (две хиляди триста и 

два) дяла, всеки от които с номинал от  50 лв.(петдесет).  

Намаляването е с цел изваждане от активите на „Обредни дейности” 

ЕООД Враца на внесения като непарична вноска в капитала Поземлен 

имот с идентификатор 12259.1020.35 по Кадастралната карта на землището на 

гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43:16.09.2005 год. на Изпълнителния 

директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 295 кв.м. и 

начин на трайно ползване: ниско застрояване, находящ се на административен 

адрес гр. Враца,  бул. „Хр.Ботев” № 55, при съседи и граници на имота:  

поземлени имоти 12259.1020.32; 12259.1020.317; 12259.1020.36; 12259.10.20.34  

и находящата се в същия поземлен имот масивна двуетажна сграда с 

идентификатор 12259.1020.35.1 по Кадастралната карта на землището на гр. 

Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43:16.09.2005 год. на Изпълнителния 

директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 78 кв.м., 

построена през 1936 год., актуван с Акт за частна общинска собственост № 

597/19.04.04 г., на стойност 55 000 лв.(петдесет и пет хиляди лева), поради 

невъзможността на дружеството да стопанисва и управлява имота съгласно 

Докладна на Управителя. 

 

3. Изменя в съответствие с горните решения учредителния акт на 

дружество ”Обредни дейност” ЕООД, гр. Враца представляващ Решение № 28 

от 16.03.2000 год. на Общински съвет - Враца, изменено с Решение № 63 от 

27.06.2000 год. на Общински съвет – Враца  като  

в т. 4 . съществуващия текст се заменя със следния: 

„Капиталът на дружеството е 115 100 лв. (сто и петнадесет хиляди и сто)” 

в т. 5  съществуващият текст се заменя със следния: 

„ Капиталът на дружеството се разпределя в 2302 (две хиляди триста и 

два) дяла с номинал на всеки един от тях от по 50 (петдесет) лв.  

 

4. Възлага на управителя на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Враца 

незабавно да предприеме всички, необходими действия пред Агенцията по 

Вписванията за вписване на промяната на капитала на дружеството. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       
           /Й. Стоянова/ 
 

 


