
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ 

       

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Росица Йорданова 

Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич   

 
Относно: Определяне правомощията на представителя на oбщината в извънредното Oбщо 

събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С писмо вх.№ 70-25-3/26.01.2021 г. в Община град Добрич постъпиха документи за 

свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Добрички Панаир” АД град 

Добрич, което ще се проведе на 26.03.2021 г. от 12,00 часа в град Добрич, ул.”Независимост” 

№ 7,  ет.3, офиса на  дружеството. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 

12.04.2021 г. от 12,00 часа на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието 

ще бъде законно независимо от представения на него капитал.  

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:  

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на “Добрички Панаир” АД;  

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир“ АД 

освобождава от състава на Съвета на директорите ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ и 

избира за нов член на Съвета на директорите ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА 

– СТЕФАНОВА; 

2. Разни. 

 

В изпълнение на протоколно Решение на Общински съвет град Добрич № 3 – 26 от 

20.12.2019г., както и на протоколно Решение № 11-33 от 28 юли 2020г., Община град Добрич в 

качеството си на акционер притежаващ повече от три месеца 40 % от капитала на “Добрички 

Панаир” АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.221, т.4 от ТЗ и 

чл.28, ал.1, т.5 от Устава на „Добрички панаир” АД, инициира свикването на извънредното 

Общо събрание с писмено искане рег.№70-25-1/13.01.2021г. и с дневен ред: 

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на “Добрички Панаир” АД;  

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир“ АД 

освобождава от състава на Съвета на директорите ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ и 

избира за нов член на Съвета на директорите ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА 

– СТЕФАНОВА; 

  

С оглед на гореизложеното, съгласно изискванията на ТЗ и Наредбата за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества 

с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общинският 

съвет определя правомощията  на представителя на общината в Общото събрание на 

акционерите.  

Писмените материали съгласно дневния ред на Общото събрание на акционерите са 

на разположение в секретариата на Общински съвет град Добрич. 

 

 

 

 



 

 Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следните:                                            

 

                                                                                                                          ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 220, ал.1, чл. 221, т.4 и т.11, чл. 

226 от Търговския закон и чл. 16, ал.1, т. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване 

на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие 

в капитала и за участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска 

цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общинският съвет определя 

правомощията  на представителя на общината в Общото събрание на акционерите: 

1.  Общински съвет град Добрич упълномощава представителят на Община град 

Добрич – Кмета на Община град Добрич - Йордан Йорданов, а в случай на служебна 

ангажираност – Росица Йорданова – Зам.-кмет ИРЕФ, в извънредното Общо събрание на 

акционерите на “Добрички панаир” АД Добрич, което ще се проведе на 26.03.2021 г. от 12,00 

часа в град Добрич, ул.”Независимост” № 7,  ет.3, офиса на  дружеството, а при липса на 

кворум общото събрание ще се проведе на 12.04.2021 г. от 12,00 часа, да гласува на 

извънредното общо събрание по следният начин: 

 По т.1 – Да гласува „За“ промяна в състава на Съвета на директорите на 

„Добрички панаир” АД: за освобождаването от състава на Съвета на директорите на 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, и избирането за нов член на Съвета на директорите на 

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА-СТЕФАНОВА. 

 

 По т.2 – по собствена преценка. 

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия по изпълнение на решението. 

               

 

 

Вносител, 

 

РОСИЦА ЙОРДАНОВА 

Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


