
До Председателя на  
Общински съвет – Шумен 
 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов –  
Кмет на Община Шумен 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 
 
Във връзка с изискванията на  чл. 36, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, в качеството си на 
представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на 
„Индустриален парк Шумен” АД Ви информирам, че в Община Шумен е 
депозирана покана за провеждане на редовно годишно общо събрание на 
акционерите на дружеството на 25.04.2015г. от 15.00ч. в административната 
сграда на „Индустриален Парк Шумен” АД на ул. „Любен Каравелов” № 27 в 
гр. Шумен при дневен ред и проекти за решения, както следва: 

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Индустриален 
Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2015г.  

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на 
„Индустриален Парк Шумен” АД одобрява и приема доклада на Съвета на 
директорите на „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството 
през изтеклата 2015г.  

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2015 г. на 
„Индустриален Парк Шумен” АД, заверен от специализирано одиторско 
предприятие „Одитори и Ко” ООД, гр. Русе, рег. номер 111. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и 
приема годишния финансов отчет за 2015 г. на „Индустриален Парк Шумен” 
АД, заверен от специализирано одиторско предприятие „Одитори и Ко” ООД, 
гр. Русе, рег. номер 111. 

3. Покриване на загубата на дружеството за финансовата 2015 година. 
Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение 

реализираната за 2015 г. счетоводна загуба в размер на 172 300.87 лева да 
остане като непокрита загуба.  

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 
директорите на „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността им през 2015г. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на 
„Индустриален Парк Шумен” АД освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността им 
през 2015г. 



5. Назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния 
финансов отчет за 2016 г.  

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на 
„Индустриален Парк Шумен” АД избира специализирано одиторско 
предприятие „Одитори и Ко” ООД, гр. Русе, рег. номер 111, за заверка на 
годишния финансов отчет за 2016 г. 

 
Моля в съответствие с изискванията на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 
в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел съответната ресорна 
комисия – ПК по икономическа политика, общинска собственост и контрол по 
сделките с общинско имущество да даде препоръка за начина, по който да 
гласувам в качеството си на представител на Общината на Общото събрание 
на акционерите на „Индустриален парк Шумен” АД. 

 
Приложение: 
1. Покана за Общо събрание на акционерите на „Индустриален парк 

Шумен” АД 
2. Годишен доклад за дейността на „Индустриален парк Шумен” АД за 

2015г. 
3. Годишен финансов отчет за 2015г. и доклад на независимия одитор. 

 
 
 
 
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
 
Съгласувано, 
Росица Антонова 
Зам. кмет по ИР 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


