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О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 267 

 

взето с Протокол № 21 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 19.06.2017 година 

  

 

           По т. 18  от дневния ред „”Предложение от Петър Георгиев - за кмет на 

Община Садово/по Заповед № 423 от 05.06.2017г. на кмета на Община Садово/ 

относно покана с вх. индекс № 09-00-257/18.05.2017г. за участие в заседание на 

Общото събрание на акционерите на Дружество „Тракия Еко” АД”                                                                   

предвид следните мотиви: Община Садово е акционер в Дружество „Тракия Еко” 

АД и като такъв е поканена да присъства на заседание на Общото събрание на 

акционерите. В тази връзка е необходимо да се определи представител на Община 

Садово, който да присъства на събранието, както и начина по който да гласува по 

точките от дневния ред       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 226 от Търговския закон, Чл. 38 от Наредба № 9 за условията 

и реда, при които Община Садово упражнява правата си на собственик в 

общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от 

капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер 

 Общински съвет-Садово  
Р  Е  Ш  И: 

              

1. Общински съвет-Садово определя Тошо Георгиев Станков за  

представител на Общината на заседание на Общото събрание на акционерите на 

Дружество „Тракия Еко” АД, с ЕИК 160119095. 

2. Упълномощава Тошо Георгиев Станков да присъства на заседанието на  

Общото събрание на акционерите на Дружество „Тракия Еко” АД на 29.06.2017 г. 

/четвъртък/ от 09.00 часа в сградата на община Асеновград, ет. 5, стая 517, или 

при липса на кворум за провеждане на събранието на определената дата, да 

присъства на посочената втора дата за провеждането му на същото място, при 

същия дневен ред, като гласува с вот по точките от обявения дневен ред както 

следва: 



По точка 1. Освобождаване на настоящия състав на Съвета на директорите /СД/ 

на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите 

освобождава настоящия състав на СД, поради изтичане на мандата. 

- С вот по преценка на представителя на Община Садово 
 
По точка 2. Приемане на нов състав на СД на дружеството. Проект за решение: 

Общото събрание на акционерите приема новия състав на СД на дружеството. 

- С вот по преценка на представителя на община Садово 
 

По точка 3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния 

финансов отчет на Дружеството. 

- С вот по преценка на представителя на община Садово 
 

По точка 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството 

за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 

 

По точка 5. Други въпроси, свързани с дейността на Дружеството 

       5.1. Относно извършено изплащане на увеличението на капитала от 2012 г. от 

акционера Община Първомай. 

         - С вот по преценка на представителя на Община Садово 
 

 

          По т. 18 се извърши поименно гласуване. 
 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

                             
                                        
                                                                  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 
  

 

 


