
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Свикване на Общо събрание на „Обелос- Чирпан” ООД. 

 

Г-жо Председател  на  Общински  съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

Община Чирпан е съдружник с „Денима 2001” ООД в дружеството „Обелос- 

Чирпан” ООД, с дялово участие на всеки от съдружниците по 50 дяла от общо 100. 

Предметът на дейност на „Обелос- Чирпан” ООД е предоставяне на енергоефективни 

услуги, свързани с проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, 

поддръжка и/или управление и мониторинг на външна осветителна мрежа, нейната 

експлоатация, търговия и търговско представителство и посредничество, рекламни, 

информационни, програмни и други услуги и дейности, незабранени от закона. 

 Съгласно Решение № 203 от 26.01.2017г. на Общински съвет – Чирпан се одобрява  

численост на персонала от 4 /четири/  щатни бройки в  местна дейност „Осветление на 

улици и площади”- дейност към Общинска администрация, считано от 1 февруари  2017 г. 

Създаването на тази дейност в Община Чирпан изземва функциите, изпълнявани от 

този момент от „Обелос- Чирпан” ООД  и е безпредметно съществуването на дружеството. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам да бъде прието следното 

 

Р Е Ш Е Н И  Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.138, ал. 2 и чл.154, ал.1, т.2 от Търговския закон и чл.7 от Наредба за 

реда за учредяване на търговски дружества и за реда за  упражняване на правата на 

собственост на общината в общинските търговски дружества, Общински съвет – Чирпан 

реши: 

1.Упълномощава Кмета на Община Чирпан да отправи писмено искане до 

управителя на „Обелос- Чирпан” ООД за свикване на Общо събрание на съдружниците 

със следния дневен ред:  

 Прекратяване на дружеството по реда на чл.154, ал.1, т.2 от Търговския 

закон. 

2. В случай, че управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок от 

получаване на писменото искане, Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на 

Община Чирпан, на основание чл. чл.138, ал. 2 от Търговския закон, да свика Общо 

събрание на съдружниците на „Обелос- Чирпан” ООД. 

 

 

 

Кичка Петкова……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:............................ 

Иванка Иванова –  Юрисконсулт 


