
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Венера Аръчкова  

Председател на Общински съвет- Смолян 

 

ОТНОСНО:  Писмо входирано в деловодната система на Община Смолян с вх.№ 

ДЛ010017 от 24.10.2019 г. от Кирил Асенов представител на ,,Перелик инфраструктурна 

компания“ АД с ЕИК:200093426, във връзка с разрешение подмяна на ограда на параклис 

„Св. Кирик и Юлита“. 

 

       

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С  писмо с вх.№ ДЛ010017 от 24.10.2019 г. изпълнителният директор уведомява 

Община Смолян, акционер в ,,Перелик инфраструктурна компания‘‘ АД, че в дружество е 

подадено искане с вх. № 016 от 24.10.2019 г. от Горовладелска производствена кооперация 

„Карлък –СС“ с. Широка лъка, с молба за разрешение за подмяна на дървена ограда на 

параклиса „Св. Кирик и Юлита“ местността „Карлък“, под връх „Голям  Перелик“, попадащ 

в имот в собственост на ,,Перелик инфраструктурна компания“ АД, към писмото е 

приложено и копие от искането. 

В качеството си на изпълнителен директор и представляващ другия акционер на 

дружеството „Спортно туристически център Перелик“ АД и представляващ самото 

дружество, собственик на имота, изпълнителният директор е изразил положително 

становище относно направеното искане от ГПК „ Карлък -СС“, с. Широка лъка.  

 С оглед на така направеното искане и в качеството си на акционер Общински съвет – 

Смолян, следва да изрази становище по направеното искане  за подмяна на дървена ограда на 

параклиса „Св. Кирик и Юлита“ местността „Карлък“, под връх „Голям  Перелик“ 

стопанисвано от църковното настоятелство с. Солища. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация предлагам следния проект на 

                                               

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

Дава съгласие на Горовладелска производствена кооперация „Карлък –СС“ с. Широка 

лъка да подмени лека дървена ограда около параклиса „Св. Кирик и Юлита“ местността 

„Карлък“, под връх „Голям  Перелик“, при спазване на всички приложими законови и 

подзаконови нормативни актове. 

 

Приложение: 

1. Писмо с вх.№ ДЛ010017 от 24.10.2019 г. 

2. Писмо с вх.№ 016 от 24.10.2019 г. 

 

 

Вносител:  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА  

/Председател на общински съвет- Смолян/ 

 


