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ОТНОСНО: Определяне на начина на гласуване по дневния ред от представителя на Община 
Смолян в заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 
КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 28.11.2016 г., във връзка с учредяване от „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД в полза на „ПАМПОРОВО“ АД  на право на 
преминаване и прокарване на кабелен провод, захранващ система за изкуствен сняг, през 
поземлен имот с идентификатор 67653.447.96 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Община Смолян е акционер с 3 920 744 броя акции с номинал 10 лева, представляващи 
35.56 % от капитала на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК: 200093426. 
С решение на Общински съвет – Смолян за представител на община Смолян в Съвета на 
директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД е определен Любомир 
Равелов – директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в община Смолян. В 
деловодството на община Смолян е получено искане, заведено в деловодната система на 
дружеството с вх. № ДЛ008649  от 03.11.2016 г., с което се иска свикване на заседание на Съвета 
на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД на 28.11.2016 г. от 
16:00 часа на адреса на управление на дружеството - в гр. Смолян, област Смолян, община 
Смолян, жк Северна промишлена зона, Производствена база "Арексим". Посочената покана е 
обусловена от заявление на „ПАМПОРОВО“ АД с вх. № 610-03/03.11.2016г. за сключване на 
договор за учредяване на право на преминаване и прокарване на кабелен провод, захранващ 
система за изкуствен сняг, през поземлен имот с идентификатор 67653.447.96 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, който имот е собственост на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 
КОМПАНИЯ“ АД. Постъпилото искане е свързано със задълженията на  „ПАМПОРОВО“ АД, 
като собственик на влекови и лифтови съоръжения в к.к. Пампорово - лице по чл.157 от Закона за 
туризма, да осигури поддръжка на ски пистите в к.к. Пампорово, включително и да изгради 
система за заснежаване на ски пистите. Следователно касае се за учредяване на ограничени 
вещни права върху имот, собственост на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, 
въз основа на което е необходимо изрично упълномощаване от Общинския съвет на 
представителя на Община Смолян в Съвета на директорите за начина на гласуване по посочения 
дневен ред в поканата. 

Въз основа на решението на Общински съвет - Смолян евентуално ще бъде подписан 
договор за право на преминаване/прокарване на техническо съоръжение - система за изкуствен 
сняг на ски писти в к.к. Пампорово между „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ 
АД, в качеството на учредител, и „ПАМПОРОВО“ АД, като приемател. „ПАМПОРОВО” АД е 
собственик на влекови и лифтови съоръжения в к.к. Пампорово и като такова лице е адресат на 
разпоредбата на чл. 157 от Закона за туризма, изискваща осигуряване и поддръжка на ски 
пистите в к.к. Пампорово, включително и изграждане на система за заснежаване на ски пистите. 
Изграждането на система за изкуствен сняг е свързано с осъвременяване на  предоставяните ски 
услуги в курорта, както и възможност за провеждане на различни спортни мероприятия. 
Системата в работен режим ще се експлоатира през зимните сезони, при условие че няма 
достатъчна снежна покривка. Чрез допускане на предварително изпълнение на решението на 
Общински съвет Смолян ще стане възможна експлоатацията на снежните оръдия още през 



настоящия зимен сезон 2016/2017 година. Осигуряването на изкуствено заснежаване е свързано 
със задоволяване на обществен интерес и касае не само дейността на „ПАМПОРОВО“ АД, но и 
дейността на всички другии търговци в курорта - собственици на хотели, заведения за 
обществено хранене, ски училища, ски гардероби и други. Осигуряването на изкуствено 
заснежаване през предстоящия зимен сезон ще повиши качеството на предоставената 
туристическа услуга в к.к. Пампорово и успеваемостта на зимен сезон 2016/2017 година. 

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, чл.40 от  Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие 
и общински предприятия и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам 
Общински съвет - Смолян да вземе следното  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 
I.  Възлага на ЛЮБОМИР ПЕТРОВ РАВЕЛОВ – директор на дирекция „Правно-

нормативно обслужване“ в община Смолян и член на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД:  да присъства на заседанието на Съвета на 
директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, със 
седалище и адрес на управление град Смолян, област Смолян, община Смолян, жк Северна 
промишлена зона, Производствена база "Арексим", в което Община Смолян е акционер с 
3 920 744 броя акции, представляващи 35.56 % от капитала на дружеството,  на 28.11.2016 г. от 
16:00 часа, като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения 
дневен ред, както следва: 
1. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение на Съвета на директорите за 
учредяване от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК: 200093426 в 
полза на „ПАМПОРОВО“ АД  с ЕИК 830166943 на право на преминаване и прокарване на 
кабелен провод, захранващ система за изкуствен сняг, съгласно условия и параметри, 
посочени в Договор за учредяване на право на преминаване и прокарване, приложен към 
настоящия протокол - да гласува „ за” и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: Възлагане на изпълнителния директор да подпише Договора 
по приложения проект съгласно предвидения в закона ред – 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 Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 
КОМПАНИЯ“ АД. 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на заседанието на Съвета на 
директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, като в съответствие с 
настоящото решение да извърши всички необходими действия за защита на интересите на 
община Смолян като акционер в „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

III.  Възлага на представителя на община Смолян в седемдневен срок след провеждане на 
заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ 
АД да изготви доклад и представи протокола от проведеното заседание. 

IV.  Допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

ВНОСИТЕЛ:����  
Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на община Смолян 

 


