
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 408 

по протокол № 23 от 27.05.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно общо събрание на 

акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД,                   

на 14.06.2021 г. 

 

/с 32 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

Упълномощава кмета на община Шумен в качеството му на представител 

на общината в Общото събрание на „Индустриален парк Шумен” АД на 

предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се 

проведе на 14.06.2021г., да  гласува „ЗА“ следните предложения за решения: 

1. 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 2020 година. 

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов 

отчет за 2020 година на „Индустриален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран 

одитор Георги Георгиев, рег. номер 118. 

3. Общото събрание на акционерите взeма решение реализираната за 2020 

година счетоводна загуба в размер на 195 640.42 лв. да бъде покрита от 

неразпределената печалба за минали години. 

4. 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 2020 година. 

5. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД 

освобождава Пламен Георгиев от длъжност член на Съвета на директорите преди 

изтичане на мандата му по негова молба и възлага на изпълнителния директор да 

извърши действия по заличаването му от търговския регистър. 

6. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД 

избира Галин Антонов за член на Съвета на директорите от квотата на акционера 

Община Шумен. 

7. Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД 

избира регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118, за заверка на 

годишния финансов отчет за 2021 година. 

 
 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


