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РЕШЕНИЯ 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ПЛОВДИВ – ЮРИЙ ГАГАРИН БТ” АД 

проведено на 15.07.2008 г., град Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, 
в залата за събрания от 11:00 часа. 

 
  
По т.1 от дневния ред: Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2007 г. 
Решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 
2007 г. 
 
По т.2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за резултатите от 
извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.  
Решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от 
извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. 
 
По т.3 от дневния ред: Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2007 г.  
Решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на 
дружеството за 2007 г. 
 
По т.4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на 
Дружеството за 2007 г.  
Решение: Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на 
печалбата на дружеството за 2007 г. в размер на 7 441 100,32 лева, както следва:  

• 10 % (десет процента) от печалбата, в размер на  744 110,03 лева - за фонд “Резервен”. 

• 90 % (деветдесет процента) от печалбата, в размер на 6 696 990,29 лева, да остане като 
неразпределена печалба на дружеството. 
 
По т.5 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността 
му през 2007 г. 
Решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 
дейността му през 2007 г. 
 
По т.6 от дневния ред: Изменения и допълнения в устава на Дружеството. 
Решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите изменения 
и допълнения в устава на дружеството както следва: 

• Чл.8а ал.8 се изменя и придобива следната редакция: “Право да участват в 
увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата  
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на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се 
взема от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата 
на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден 
Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз 
основа на данните от книгата на акционерите.” 

• Чл.13 ал.3 се изменя и придобива следната редакция: “Свикването се извършва 
чрез покана, обявена в търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник, 
най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване”. 

• Чл.13 ал.4 се изменя и придобива следната редакция: “Поканата съдържа най-
малко следните данни: 
1. Фирмата и седалището на дружеството. 
2. Мястото, датата и часа на събранието. 
3. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за 
решение. 
4. Вида на общото събрание. 
5. Информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, 
както и правото на акционерите да участват в общото събрание.” 

• Чл.13 ал.6 се изменя и придобива следната редакция: “Писмените материали, 
свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение 
на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото 
събрание. При поискване те се предоставят на акционерите безплатно.” 

• Чл.13 ал.7 се изменя и придобива следната редакция: “Акционерите, които повече 
от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на 
дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в 
дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото 
събрание акционерите  представят за обявяване в търговския регистър списък на 
въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С 
обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен 
ред”. 

• Чл.13 ал.8 се изменя и придобива следната редакция: “Най-късно на следващия 
работен ден след  обявяването акционерите представят списъка от въпроси, 
предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление 
на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар.” 

• Чл.16 ал.3 се изменя и придобива следната редакция:  “Общото събрание не може 
да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно разпоредбите на 
чл.13, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и 
никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.” 

• Чл.17 буква “в” се изменя и придобива следната редакция: “Акционери, 
притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото 
събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет. В 
случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите, 
притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат назначаването  
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му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Разноските за 
проверката са за сметка на дружеството.” 

• Чл.20 ал.1 т.12 буква “й” отпада. (участие в търгове и конкурси) 

• Чл.23 ал.2 се изменя и придобива следната редакция: “Имената на лицата, 
овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър. При 
вписването те представят нотариално заверени подписи.” 

• Чл.25 ал.3 се изменя и придобива следната редакция: “Провереният и приет 
годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.” 

 
По т.7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 
директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г. 
Решение: Общото  събрание    приема  направеното  предложение  за освобождаване  
от  отговорност  на  членовете  на  Съвета  на  директорите  на  Дружеството  за  дейността  
им  през  2007 година, както  следва : 

1. Петко Иванов Хитров – Председател на СД   
2. Преслава Калинова Караджова – Зам. Председател на СД 
3. Венцислав Йорданов Каймаканов – Изпълнителен директор 

 
По т.8 от дневния ред: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите 
на Дружеството. 

Решение:  Избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството: 

Иван Крумов Шарланджиев – Дата на раждане: 29.08.1951г; Постоянен адрес: гр. 
София, кв. Драгалевци, ул. “Крушева градина” № 23А; Професионална квалификация: 
Икономист. 

Волфганг  Хен - роден на 15.12.1959 г. в гр. Виена, Австрия, жител на гр. Мьодлинг, с 
адресна регистрация гр. Мьодлинг, ул. “Майерайгасе” № 8а, А-2340, Австрия. 
Професионална квалификация: Магистър по икономика и международна търговия. 
 
По т.9 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета 
на директорите на Дружеството. 
Решение: Определя се възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на 
директорите в размер на 2000 /две хиляди/ лева месечно на всеки един от тях, за срок – до 
края на 3 - годишния мандат, за който са избрани. Определя се гаранция на членовете на 
съвета на директорите в размер на 3-месечното брутно възнаграждение за всеки един от 
тях. 
  
По т.10 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за извършване на 
финансов одит на  годишния финансов отчет за 2008 г.  

Решение: Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите 
регистриран одитор под № 0463 Бояна Стоянова Тончева за извършване на финансов одит 
на годишния финансов отчет за 2008 г. 
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По т.11 от дневния ред: Вземане на решение за продажба на недвижим имот на 
Дружеството и овластяване на Изпълнителния директор за извършване на 
продажбата. 

Решение: Общото събрание овластява Изпълнителния директор да извърши сделката 
за продажба на недвижим имот, собственост на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД, а 
именно:  11 491/14 017 идеални части от УПИ ХХХ-1225,1209 – жилищно строителство и 
обществено обслужване, образуван със Заповед № ОА-2938/12.10.2007г. на Кмета на 
Община Пловдив за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване и схеми за част 
от квартал 12 по плана на Северна индустриална зона – V и VІ част на гр. Пловдив, целият 
имот застроен и незастроен с площ от 14 017 квадратни метра, находящ се в квартал 12 по 
плана на Северна индустриална зона – VІ-та част на град Пловдив, при граници: от изток – 
УПИ ІІІ-1209 – производствена и обществено обслужваща дейност, от запад – улица, от 
север – улица и от юг - УПИ V – “Пловдив – Юрий Гагарин БТ” АД и “Пловдив БТ” АД и 
ж.п. трасе, заедно с намиращите се в имота сгради, собственост на “Пловдив – Юрий 
Гагарин БТ” АД: “Склад лек тип капитално строителство” със застроена площ от 210 кв.м., 
с инв. № 108 и № 3 в Приложение № 1 към Акт за частна държавна собственост № 
4704/02.07.2002 г. на Обл. управител – Пловдив; “Метален навес” със застроена площ от 
220 кв.м., с инв. № 121 и № 6 в Приложение № 1 към Акт за частна държавна собственост 
№ 4704/02.07.2002 г. на Обл. управител – Пловдив; “КПП-южен портал” със застроена 
площ от 60 кв.м., с инв.№ 115 и № 8 в Приложение № 1 към Акт за частна държавна 
собственост № 4704/02.07.2002 г. на Обл. управител – Пловдив; “Метален навес – склад 
материали” със застроена площ от 175 кв.м., с инв.№ 111 и № 2 в Приложение № 1 към 
Акт за частна държавна собственост № 4704/02.07.2002 г. на Обл. управител – Пловдив; 
“Метален навес – склад материали” със застроена площ от 175 кв.м., с инв.№ 107 и № 13 в 
Приложение № 1 към Акт за частна държавна собственост № 4704/02.07.2002 г. на Обл. 
управител – Пловдив; “Закрито складово стопанство” със застроена площ от 1200 кв.м., с 
инв.№ 130 и № 20 в Приложение № 1 към Акт за частна държавна собственост № 
4704/02.07.2002 г. на Обл. управител – Пловдив;  “Жилищна сграда” със застроена площ от 
200 кв.м., с инв.№ 151 и № 26 в Приложение № 1 към Акт за частна държавна собственост 
№ 4704/02.07.2002 г. на Обл. управител – Пловдив; “Магазин хранителни стоки” със 
застроена площ от 200 кв.м., с инв.№ 152 и № 27 в Приложение № 1 към Акт за частна 
държавна собственост № 4704/02.07.2002 г. на Обл. управител – Пловдив; “Павилион за 
закуски” със застроена площ от 260 кв.м., с инв.№ 153 и № 28 в Приложение № 1 към Акт 
за частна държавна собственост № 4704/02.07.2002 г. на Обл. управител – Пловдив, на 
цена не по-ниска от пазарната стойност на имота, изготвена от лицензиран оценител. 
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