
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 969 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 
 

 

ОТНОСНО: Възлагане управлението на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197 след 

проведен конкурс 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 221, т. 4 и т. 10 от Търговския закон, чл. 53, 

ал. 1 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 

гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с Протокол № № 1, 2 и 3 

от комисията, назначена с Решение № 842/29.09.2022 г., Прот. № 55 на Общински 

съвет – Свищов, за провеждане на конкурс за избор на трима членове на Съвета на 

директорите на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – 

СВИЩОВ“ ЕАД и предложение с Вх. № 1802/23.02.2023 г. от д-р Генчо Генчев – 

Председател на комисията, за провеждане на конкурс за избор на трима членове на 

Съвета на директорите на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН  

ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите на 

“ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 

205443197: Адвокатско дружество “Шопов и Янков“, Анатолий С. Асенов, Теодора 

Д. Петрова, като ги освобождава от отговорност. 

2. Одобрява класираните в резултат от проведен конкурс за избор на трима 

членове на Съвета на директорите на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197, кандидати: Анатолий 

С. Асенов, Теодора Д. Петрова, Гергана Т. Тодорова. 

3. Избира Анатолий С. Асенов, Теодора Д.а Петрова, Гергана Т. Тодорова за 

членове на Съвета на директорите на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197. Съветът на 

директорите на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – 



СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197 е в състав: Анатолий С. Асенов, Теодора Д. 

Петрова, Гергана Т. Тодорова. 

4. Възлага на Кмета на община Свищов, в законовия срок, да сключи договор за 

възлагане на управлението на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН 

ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197 с избраните членове на Съвета на 

директорите, за срок от три години. 

Мотиви: Във връзка с приключване на процедура за избор на трима членове на 

Съвета на директорите на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК 

– СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197 (в изпълнение на Решение № 842/29.09.2022 г., 

Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов) и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 221, т. 4 

и т. 10 от Търговския закон, чл. 53, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване и 

упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и 

договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (приета с 

Решение № 489/27.05.2021 г., Прот. № 29 от заседание на Общински съвет – Свищов), 

във връзка с Протокол № № 1, 2 и 3 от комисията, назначена с Решение № 

842/29.09.2022 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов относно провеждане на 

конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на “ДУНАВСКИ 

ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД. 

 

В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 22, “Против” – 4 и “Въздържал се” – 1. Не участва – 1. 

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 


