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ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Смолян за участие в Извънредно 
Общо събрание на акционерите на ,,Рожен експрес” АД, гр. Смолян, свикано за 22.11.2018 г., 
и гласуване по дневния ред, както и за участие в Редовно годишно общо събрание на 
акционерите на ,,Рожен експрес” АД, гр. Смолян, свикано за 29.11.2018 г. и гласуване по 
дневния ред 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 

Община Смолян е акционер със 135 204 броя поименни акции, всяка с номинална 
стойност  от 10 лева. В деловодството на община Смолян беше получена покана с вх. № 
ДЛ009708/28.09.2018г. за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на 
„РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, гр. Смолян, което ще се проведе на 22.11.2018 г. от 10:00 часа в 
заседателната зала на дружеството, находяща се в гр. Смолян, ул. „Родопи” № 130. В 
последствие в деловодството на община Смолян постъпи и покана с вх. № 
ДЛ010176/10.10.2018 г. за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 
,,РОЖЕН ЕКСПРЕС‘‘ АД, гр. Смолян, което ще се проведе на 29.11.2018 г. от 10:00 часа в 
заседателната зала на дружеството, находяща се в гр. Смолян, ул. „Родопи” № 130.  С оглед на 
указанията в поканите до акционерите е необходимо изрично упълномощаване от Общинския 
съвет на представител на община Смолян за участие в Извънредното Общо събрание на 
акционерите, както и в редовно годишно Общо събрание на акционерите, включително за 
гласуване и становище по посочения дневен ред в поканите. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 34 от  Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие и общински предприятия във връзка с чл. 221, т. 1, 4, 6, 7 и 11 и 
чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) предлагам Общински съвет Смолян да вземе следното  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 
 
 I.  Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник – кмет на община 
Смолян, да представлява община Смолян на:  Извънредното Общо събрание на акционерите, 
на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, гр. Смолян, ЕИК 830166384, насрочено за 22.11.2018 г. от 
10:00 часа, при непровеждане на първоначално насроченото извънредно общо събрание, 
поради липса на кворум при условията на чл.227 от Търговския закон и чл.33, ал.2 от Устава 
на дружеството събранието ще се проведат на 07.12.2018 г. от 11:00 часа, на същото място и 
при същия дневен ред; както и на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 
„РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, гр. Смолян, ЕИК 830166384, с адрес: област Смолян, община 
Смолян, град Смолян 4700 ул. „Родопи” № 130, в което Община Смолян е акционер с 135 204 
броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лева, насрочено за 29.11.2018 г. от 
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10:00 часа, при непровеждане на първоначално насроченото заседание, поради липса на 
кворум при условията на чл. 227 от Търговския закон и чл. 33, ал. 2 от Устава на дружеството 
редовно годишно Общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, гр. 
Смолян ще се проведе на 13.12.2018 г. от 11:00 часа  съответно, на същото място и при същия 
дневен ред, като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в 
предложения дневен ред, както следва: 

 
1. По точка първа от дневния ред на насроченото Извънредното Общо събрание на 
акционерите: Промяна  в състава на членовете на Съвета на Директорите. 
 

Проект за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите (ИОСА) освобождава 
Николай Николов, в качеството му на член на Съвета на Директорите и избира Руска Петкова, 
ЕГН **********, за член на Съвета на Директорите с 5-годишен мандат - да гласува „ за” и да 
изрази положително становище. 
 

                                                 
2. По точка втора от дневния ред на насроченото Извънредното Общо събрание на 
акционерите: Промяна  в състава на членовете на Съвета на Директорите. 
 
Проект за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите освобождава 
,,Национален център за дизайн и реклама‘‘ ЕООД, ЕИК 130296613, в качеството му на 
член на Съвета на Директорите и избира Гина Дичева, ЕГН **********, за член на Съвета 
на Директорите с 5-годишен мандат - да гласува „ за” и да изрази положително 
становище. 
 

3. По точка трета от дневния ред на насроченото Извънредното Общо събрание на 
акционерите:  Промяна в устава на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД 
 
Проект за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за 
следните промени в Устава на дружеството: 
,,Чл. 24, ал. 4 да бъде изменен както следва: Решението на Общото събрание се 
обнародва в Търговски регистър - да гласува „ за” и да изрази положително 
становище. 

 
,,Чл. 32, ал. 3 да бъде изменен както следва: Свикването се извършва чрез покана, 
обнародвана в Търговски регистър от общото събрание, като в случай, че 
Дружеството няма издадени акции на приносител, Съвета на Директорите може да 
реши свикването  на съответното Общо събрание да стане само с писмени покани до 
акционерите в 14-дневен срок от уведомяването им. Поканата трябва да съдържа 
данните, посочени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ.‘‘ - да гласува „против” и да изрази 
отрицателно становище, като направи предложение за промяна на така гласуваната точка 
а именно: ,,Чл. 32, ал. 3 да бъде изменен както следва: Свикването се извършва чрез 
покана, обявена в Търговски регистър от общото събрание, като в случай, че 
Дружеството няма издадени акции на приносител, Съвета на Директорите може да 
реши свикването  на съответното Общо събрание да стане само с писмени покани до 
акционерите в 30-дневен срок от уведомяването им. Поканата трябва да съдържа 
данните, посочени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ.“ 

 
4. По точка четвърта от дневния ред на насроченото Извънредното Общо събрание на 
акционерите: Разни – да гласува както сметне за необходимо с оглед защита 
интересите на община Смолян. 
 

5. По точка първа от дневния ред на редовното годишно Общо събрание: Избор на 
регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на 
,,Рожен Експрес‘‘ АД за 2018 г. 
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Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 
регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 
2018 г. - да гласува „ за” и да изрази положително становище. 
 

6. По точка втора от дневния ред на редовното годишно Общо събрание: Разни – да 
гласува както сметне за необходимо  с оглед защита интересите на община Смолян. 

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

събрание на акционерите, както и на Редовното годишно Общо събрание на акционерите. 
 
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 
акционер в „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, ЕИК: 830166384. 

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

Извънредното Общо събрание на акционерите, както и в седемдневен срок след провеждане 
на Редовното годишно Общо събрание на акционерите да изготви доклади и да представи 
протоколи от проведените събрания. 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ: /П/  

Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на община Смолян 

 
 
 
 
 
 
 
 


