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ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно 
годишно общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, свикано за 17.06.2016 г., 
и гласуване по дневния ред. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 
Община Смолян е акционер с 230 004 броя акции с номинал 10 лева, от които 94 800  с 

номинал 10 лева без право на глас, представляващи 26 % от капитала на „РОЖЕН 
ЕКСПРЕС“ АД. В деловодството на община Смолян беше получена покана с вх. № 
ДЛ003722 от 10.05.2016 г. за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 
„РОЖЕН ЕКСПРЕС “ АД, което ще се проведе на 17.06.2016 г. от 11:30 часа в гр. Смолян, 
област Смолян, община Смолян, ул. „Родопи” № 130. С оглед на указанията в поканата до 
акционерите е необходимо изрично упълномощаване от Общинския съвет на представител на 
Община Смолян за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, 
включително за гласуване и становище по посочения дневен ред в поканата. 

Въз основа на гореизложеното на основание чл.21 ал.1 т. 9 и 23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 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. 7 и 10 и чл. 226 от 
Търговския закон 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 редовното годишно общо събрание на 
акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, ЕИК 830166384, със седалище и адрес на 
управление град Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. „Родопи” № 130, в което 
Община Смолян е акционер с 230 004 броя акции с номинал 10 лева, от които 94 800  с 
номинал 10 лева без право на глас, представляващи 26 % от капитала на дружеството,  на 
17.06.2016 г. от 11:30 часа и при непровеждане на първоначално насроченото общо събрание 
поради липса на кворум при условията на чл. 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се 
проведе на 04.07.2016 г. от 11:30 часа, като вземе становище и гласува по проекторешенията, 
съдържащи се в предложения дневен ред, както следва: 
1. По точка първа от дневния ред: ОСА приема отчета /годишния доклад/ на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството за 2015 г. - да гласува „ за” или „против” в 
зависимост от дадените разяснения. 

 



2. По точка втора от дневния ред: ОСА приема доклада на избрания регистриран одитор на 
дружеството за 2015 г. - да гласува „ за” и да изрази положително становище. 

3. По точка трета от дневния ред: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 
2015 г., заверен от назначения регистриран одитор - да гласува „ за” или „против” в 
зависимост от дадените разяснения. 

4. По точка четвърта от дневния ред: ОСА назначава предложения регистриран одитор за 
извършване на независим финансов одит на дружеството за 2016 г. - да гласува „ за”  и да 
изрази положително становище. 

5. По точка пета от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за дейността им през 2015 г. - да гласува „ за” или „против” в зависимост 
от дадените разяснения. 

6. По точка шеста от дневния ред: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия 
резултат, за попълване на фонд „Резервен”, за изплащане на дивидент - да гласува 
„против” и да изрази отрицателно становище. 

7. По точка седма 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 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. 

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

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

 
 
 

ВНОСИТЕЛ:�  
Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на община Смолян 

 
 
 


