
 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай  Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в общо 

събрание на "РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ-РДЗ И 

СР" ООД,  вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 120040327.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Община  Смолян  е постъпила покана с вх. № ДЛ004971 от 

16.06.2019 г., подадена от "РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО 

РАЗВИТИЕ-РДЗ И СР" ООД,  представлявано от управителя МАРИЯНА  ИВАНОВА, с която 

на основание чл. 138, ал. 1 и чл. 139, ал. 1 от Търговския закон, кани община Смолян да вземе 

участие в общо събрание, което ще се състои на 03.07.2020г., от 16.30 ч. в зала на БЧК- гр. 

Смолян на адрес гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 24А.  

Капиталът "Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ и СР" ООД е в 

размер на 4550 /четири хиляди петстотин и петдесет/ лева, разпределен в 455 /четиристотин 

петдесет и пет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки. От тях Община Смолян участва  с 130 (сто и 

тридесет) дяла по 10 лева или общо 1300 лева. Съдружници в дружеството са още  Община 

Чепеларе участваща с 100 (сто) дяла по 10 лева или общо 1000 лева, Община Баните - 100 

(сто) дяла по 10 лева или общо 1000 лева, БКС ЕООД - 80 (осемдесет) дяла по 10 лева или 

общо 800 лева и ЕТ "Георги Панайотов"- 45 (четиридесет и пет) дяла по 10 лева или общо 450 

лева. Предмета на дейност е: „Разработване и реализация на национални и европейски 

социални програми и проекти, свързани с квалификация, преквалификация и заетост на лица, 

както и предоставянето им на трети лица за извършване на работа на първичния трудов пазар 

като Агенция за временна заетост; Изпълнение на задачи в социалната сфера като социално 

предприятие и доставчик на социални услуги, свързани с анализ на социално уязвими групи и 

техните потребности, разработване на проекти и предоставяне на социални услуги на лица с 

потребности; Консултации, подготовка, координация и провеждане на всички мероприятия, 

които служат за развитието на дребния и среден бизнес в региона.  

С оглед   защита интересите на община Смолян в посоченото дружество и въз основа на 

гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т. 9, ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от  Наредбата за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие и общински предприятия, чл.137, ал.1, т.3  от Търговския закон предлагам Общински 

съвет - Смолян  следното проекто- 

 



 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 
I. Упълномощава МОМЧИЛ НИКОЛОВ - секретар на община Смолян, да 

представлява община Смолян на 03.07.2020г,. от 16:30 часа в Общо събрание на 

„РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ“ ООД с ЕИК: 

120040327, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 24а, в 

което дружество Община Смолян е съдружник, като изрази становище и гласува по 

проекторешенията съгласно изпратената покана, съдържаща предложение за дневен ред, както 

следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на „ РДЗ и 

СР“ ООД през 2019 г. – да гласува „ЗА“ и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред:  Приемане на счетоводен баланс и отчет на 

приходите и разходите на дружеството за 2019 г.- да гласува „ЗА” и да изрази 

положително становище. 

 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното Общо 

събрание на съдружниците на 03.07.2020 г. от 16.30 ч. в зала на БЧК- Смолян находяща се на 

адрес гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 24А. 

 

ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с настоящото 

решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община 

Смолян, като съдружник  в "РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО 

РАЗВИТИЕ-РДЗ И СР" ООД.  

 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане на 

Общото събрание да изготви доклад и представи протокола от проведеното събрание. 

 

  

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


