
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

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

събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на община Смолян е постъпила покана с вх. № ДЛ005137  от 

31.05.2019 г., подадена от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК: 

200093426, със седалище и адрес на управление: град Смолян, област Смолян, община 

Смолян, жк Северна промишлена зона, Производствена база "Арексим", представлявано от 

Кирил Асенов, за участие на редовното общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК 

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, което ще се състои на 01.07.2019 г. от 11:00 часа 

на адреса на управление на дружеството. 

Община Смолян е акционер с 3 920 744 броя акции с номинал 10 лева, представляващи 

35.56 % от капитала на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД.  

 

С оглед защита интересите на община Смолян в горепосоченото дружество и въз 

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

местното самоуправление и местната администрация, 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, чл.137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, предлагам Общински 

съвет - Смолян да вземе следното  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 

 

 I. Упълномощава МАРИН ЗАХАРИЕВ – заместник – кмет на община Смолян, да 

представлява община Смолян на редовното общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК 

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, на 01.07.2019 г. от 11:00 часа и 

при непровеждане на първоначално насроченото общо събрание поради липса на кворум, 

събранието ще се състои на 15.07.2019 г. от 11:00 часа, като изрази становище и гласува по 

проекторешенията, съгласно изпратената покана за участие, съдържаща предложения за 

дневен ред, както следва: 

 

1. По точка първа от дневния ред: На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон 

Общото събрание на акционерите одобрява  проверения от регистриран одитор 

годишен финансов отчет на дружеството за изтеклата 2018 година - да гласува „За” 

и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон 

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на 



директорите за управлението на дружеството през финансовата 2018 г. - да гласува 

„За” и да изрази положително становище. 

3. По точка трета от дневния ред: Разни – да гласува „за” или „против” в зависимост 

от предложенията на редовното общо събрание на акционерите. 

 

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

събрание на акционерите 01.07.2019 г. от 11:00 часа на адреса на управлението на 

дружеството: град Смолян, област Смолян, община Смолян, жк. „Северна промишлена зона“, 

производствена база "Арексим". 

 

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 „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

 

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

редовното общо събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от 

проведеното събрание. 

 

        

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

Николай Тодоров Мелемов 

/Кмет на община Смолян/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


