
  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 
 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община „Марица“  в 

редовно общо събрание  на акционерите на „Херос Марица“ АД гр. Пловдив 

свикано за   25.01.2017 г., 10:30 часа в гр. Пловдив и гласуване по дневния ред. 

ОСНОВАНИЕ: чл.23, ал.4, т.1 във вр. чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11 от 

Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община „Марица” – гр. 

Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

1. Упълномощава г-жа Надежда Илиева Димитрова да представлява  Община 

„Марица“ на редовно  общо  събрание на акционерите на „Херос Марица“ 

АД на 25.01.2017г, 10,30 часа, като вземе становище и гласува по проекто-

решенията, съдържащи се в приложения дневен ред, както следва: 

1.1 Да гласува „против“ по т.1-ва до т. 45/включително/ от дневния ред. 

2. Възлага на представителя на Община „Марица“ при липса на кворум на 

основание чл. 227 от ТЗ да присъства на редовно годишно общо събрание на 

акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09.02.2017г. от 10.30 

часа на същото място и при същия дневен ред. 

МОТИВИ: Правни основания: чл.23, ал.4, т.1 във вр. чл.21, ал.1, т.9 от 

ЗМСМА и чл.11 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на 

Община „Марица” – гр. Пловдив върху общинската част от капитала на 

търговските дружества 

Фактически основания: Обявена в Търговския регистър и получена в Община 

„Марица“ покана за свикване на редовно годшно общо събрание на акционерите на  

„Херос Марица“ АД. И като се взе предвид, че Община „Марица“ е акционер в 

търговското дружество.Ето защо Общински съвет “Марица” намира решението за 

целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Председател на ОбС “Марица” 

  

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 1 


