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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 240 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.07.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 14 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие 
в редовно годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, 
насрочено за 09.09.2016 г., и гласуване по дневния ред.                
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
Община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, 
т.9 и т.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 

 
РЕШИ: 

 
I. Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник кмет на 

община Смолян, да представлява община Смолян на редовното годишно 
Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, ЕИК 121086224, със 
седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. "Врабча" № 6, 
в която Община Смолян е акционер, на 09.09.2016 г. от 14:00 часа и при 
непровеждане на първоначално насроченото редовно годишно Общо събрание 
поради липса на кворум при условията на чл. 227, ал.3 от Търговския закон 
на 30.09.2016 г. от 14:00 часа, като вземе становище и гласува по 
проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на 
заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „ Ърнст и 
Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ 
АД за 2015г. - да гласува „ за” и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: Одобряване на годишния 
индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015г. – да 
гласува „ за” и да изрази положително становище. 
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3. По точка трета от дневния ред: Вземане на решение за одобряване 
доклада на независимия одитор за дейността на „ Общинска банка“ АД за 
2015г. – да гласува „ за“ и да изрази положително становище.  

4. По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за одобряване 
на заварения от назначеното специализирано одиторско предприятие „ Ърнст 
и Янг одит“ ООД годишен консолидарен финансов отчет на „ Общинска 
банка“ АД за 2015г. – да гласува „ за“ и да изрази положително становище.  

5. По точка пета от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на 
годишния консолидарен доклад за дейността на „ Общинска банка“ АД за 
2015г.- да гласува „ за“ и да изрази положително становище.  

6. По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на 
консолидарния доклад на независимия одитор за дейността на „ Общинска 
банка“ АД за 2015г.- да гласува „ за“ и да изрази положително становище.  

7. По точка седма от дневния ред: Вземане на решение за разпределение 
на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2015г., и 
неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на девиденти.- 
да гласува „ за“ и да изрази положително становище.  

8. По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на 
капитала на „Общинска банка“ АД от 49 195 610 лева на 54 963 450 лева със 
собствени средства от банката по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон 
чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2015г. и за минали 
години в капитал – да гласува „ за“ и да изрази положително становище.  

9. По точка девета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на 
членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ Общинска банка“ АД за 
дейността им през 2015г.- да гласува „ за“ и да изрази положително становище. 

10. По точка десета от дневния ред: Вземане на решение за преизбиране на 
членовете на Надзорния съвет на „ Общинска банка“ АД за нов мандат от 3 ( 
три) години- да гласува „ за“ и да изрази положително становище.  

11. По точка единадесета от дневния ред: Вземане на решение за 
създаване на Одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата му 
и избор на членове на одитния комитет- да гласува „ за“ и да изрази 
положително становище.  

12. По точка дванадесета от дневния ред: Вземане на решение за 
освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен одит ( 
дирекция „ Вътрешнобанков одит“) – да гласува „ за“ и да изрази положително 
становище.  

13. По точка тринадесета от дневния ред: Вземане на решение за избор на 
директор на Специализираната служба за вътрешен одит  ( дирекция „ 
Вътрешнобанков одит“) – да гласува „ за“ и да изрази положително 
становище.  

14. По точка четиринадесета от дневния ред: Избор на специализирано 
одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален 
финансов отчет и годишния консолидарен финансов отчет на „ Общинска 
банка“ АД за 2016г., както и надзорните отчети, определени от БНБ – да 
гласува „ за“ и да изрази положително становище.  
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15. По точка петнадесета от дневния ред: Приемане на изменения и 
допълнения в предмета на дейност и в Устава на „Общинска банка“ АД – да 
гласува „ за“ и да изрази положително становище.  

 
ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовно 

годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД. 
 
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 Общинска банка 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. 

 
V. Възлага на Кмета на община Смолян изпълнението на настоящото 

решение. 
 

29-18-18 
 

 

СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  


