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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№308 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.06.2021 г. с  Протокол № 26 
 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Учредителния акт на „Инфрастрой” ЕООД,  

град Брацигово.  

 

Общински съвет град Брацигово, след като се запозна с предложението на 

Йорданка Атанасова - председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на 

„Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово, взе предвид становищата на постоянните 

комисии и след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, 

т. 1 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово 

по Закона за общинската собственост 

 

Р Е Ш И: 

 

     Изменя и допълва Учредителния акт на „Инфрастрой“ ЕООД гр. 

Брацигово, както следва: 
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. в ал. 2, т. 14 се отменя; 

2. в ал. 2, т. 16, думите „Наредбата за реда за упражняване правата на собственик 

на Община Брацигово в търговските дружества с общинско участие в капитала, влязла 

в сила с Решение № 399 по Протокол № 34 от 08.06.2007 г. на Общински съвет 

Брацигово“ се заменят с „НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПО ЗАКОНА ЗА 

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, приета с решение № 492 от 29.06.2018 г. на 

Общински съвет – Брацигово“. 

3. създава се нова ал. 3 със следния текст: 

„/3/ Всички решения на общинския съвет са в писмена форма, взети на негово 

заседание, свикано и проведено по реда на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. За валидността на решенията по предходното изречение е достатъчна 

писмена форма с подпис на председателя на общинския съвет и с поставен печат на 

общинския съвет, и не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и 

съдържанието, извършени едновременно по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.“. 

 

     § 2. В чл. 8, ал. 1, изречение второ, думата „три“ се заменя с думата „пет“. 

  

     § 3. В чл. 16 думите „Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на 

Община Брацигово в търговските дружества с общинско участие в капитала, влязла в 

сила с Решение № 399 по Протокол № 34 от 08.06.2007 г. на Общински съвет 

Брацигово“ се заменят с „НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПО ЗАКОНА ЗА 
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ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, приета с решение № 492 от 29.06.2018 г. на 

Общински съвет – Брацигово“. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – 

Пазарджик чрез Общински съвет – Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да  *  

7. Мария Стоянова Мадарова Да  *  

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да  *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 12 10 2  

                                 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


