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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 

№ 807 
  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 32 

 

ОТНОСНО: Постъпила покана от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК 200093426, за свикване на извънредно общо събрание. 
 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т.9, изр.2, т.24 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от  

Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

търговски дружества с общинско участие и общински предприятия 

 

Р Е Ш И: 
 

 I. Възлага и упълномощава Златко Карамучев да присъства в качеството си на  

представител на Община Смолян на извънредно общо събрание на „ПЕРЕЛИК 

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК 200093426. При участието си 

представителя на общината да вземе становище и гласува по проекторешението, 

съдържащо се в предложения дневен ред, както следва: 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

1.1. Избор на регистриран одитор – Тодор Благоев, рег. № 0325 на основание 

чл.221, т. 6 от Търговския закон (ТЗ) за проверка и заверка на годишен финансов отчет 

на дружеството за 2021г. 

1.2. По така предложения проект на решение  да гласува „ЗА” и да изрази 

положително становище. 
 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на заседание, което 

ще се състои на 21.03.2022 г. от 11.00 часа на адреса на управление на дружеството,  

град Смолян, област Смолян, община Смолян, ж.к. Северна промишлена зона, 

Производствена база „Арексим“. При липса на кворум събранието ще се състои на 

05.04.2022 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. 
 

ІІІ. Възлага на представител на община Смолян в 7 /седем/ дневен срок след 

провеждане на общото събрание да представи писмена информация  за решението и 

протокола от проведеното събрание, съгласно чл. 34, ал.2 от  Наредбата за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с 

общинско участие и общински предприятия.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


