
До Председателя на  
Общински съвет – Шумен 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  

Любомир Димитров Христов – 
кмет на Община Шумен 

 
Относно: Предложение за промяна в състава на Съвета на 

директорите на „Индустриален парк Шумен” АД – гр. Шумен 
 

„Индустриален парк Шумен” АД е учредено с решение № 271 от 
18.12.2008г. на Общинския съвет с акционери Община Шумен и „Ники БТ” 
АД. С т. 7 от решението кметът на общината е определен за представител на 
Община Шумен в Общото събрание на дружеството.  

Съгласно устава на „Индустриален парк Шумен” АД Съветът на 
директорите на дружеството се състои от пет члена и се избира от Общото 
събрание за срок от пет години, като акциите в дружеството - притежание на 
Община Шумен, са привилегировани и дават на притежателя им особеното 
право на два гласа само при гласуване на определени решения на общото 
събрание на дружеството, включително за избор на двама от членовете на 
съвета на директорите.  

С решение № 66 от 20.02.2012г. на Общинския съвет кметът беше 
оправомощен да предложи и да гласува за избирането на Виктор Красимиров 
Минчев и Росица Иванова Антонова за членове на Съвета на директорите на 
дружеството. 

В съответствие с изискванията на чл. 41 от ЗМСМА поради 
назначаването и за заместник кмет на общината, от  Росица Иванова Антонова 
са подадени заявления до кмета и до председателя на Общинския съвет за 
освобождаването и като член на Съвета на директорите н а„Индустриален парк 
Шумен” АД.   

Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет да реши 
Росица Иванова Антонова да бъде освободена като член на Съвета на 
директорите на „Индустриален парк Шумен” АД, а за член на Съвета на 
директорите на дружеството от страна на Община Шумен да бъде предложена 
Валентина Пенева Йорданова – директор на дирекция „Устройство на 
териториите, контрол на строителството и екология” в Община Шумен. 

Като се има предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да 
вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 
1. Оправомощава кмета на общината като представител на Община 

Шумен в Общото събрание на „Индустриален парк Шумен” АД гр. Шумен на 
Общо събрание на акционерите на дружеството да предложи и да гласува за 



освобождаването на Росица Иванова Антонова като член на Съвета на 
директорите на „Индустриален парк Шумен” АД гр. Шумен и за избирането на 
Валентина Пенева Йорданова за член на Съвета на директорите на 
„Индустриален парк Шумен” АД гр. Шумен. 
 
 
 
 
Вносител: 
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласувано, 
Росица Антонова 
Зам. кмет по СВИР 
 


