
ДО: Здравко Димитров, кмет на град Пловдив 
ЧРЕЗ: Председателя на Общински съвет-Пловдив

Общински събет-ПловчГ’ .
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ОТ: Владимир Славенски и Веселка Христамян - общински съветници от ППГОС "Демократична България ■ 
Обединение"

ОТНОСНО: ОСА на „Пълдин Туринвест" АД от 30.11.2020 г.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание на чл. 17, т. 5, чл. 80, ал. 1 и ал. 2, от Правилника за организация и 
дейностите на Пловдивски Общински съвет и чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА.

Уважаеми господин Кмет,

На 28.05.2021 г. внесохме питане до Вас по реда на горепосочения Правилник и все още липсва отговор от 
Batua страна. Предвид обществения интерес поставяме въпроса отново, както следва:

На сесия на ОбС от месец май 2021 г. бе прието Решение за упълномощаване представителя на Община 
Пловдив за Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Пълдин Туринвест" АД, на което да се приеме 
Годишния «финансов отчет на дружеството за 2020 г. Повече от 10 години Общинският съвет не е приемал 
решения, касаещи отчети на дружеството за изминали години, което естествено наложи проверка дали 
отчетите за предходните години са приети. Оказва се, че на 30.11.2020 г. се е състояло ОСА, за което 
Община Пловдив като акционер е била поканена, но не е изпратен представител. Представителят се 
изпраща от Общински съвет с Решение, но след постъпването на поканата в деловодството на Община 
Пловдив на 20.10.2020 г за същата не е уведомен ОбС. След поканата от 20.10.2020 г. са проведени две 
сесии на съвета - и на 22.10.2020 г., и на 18.11.2020 г,, а такава точка не е била включена в дневния ред за 
разглеждане.

На Общото събрание, за което не сме били уведомени от общинската администрация, са приети годишни 
финансови отчети и са разпределени финансови резултати на дружеството за 10 последователни години - 
от 2010 г. до 2019 г. вкл. Изцяло е сменен и съставът на Съвета на директорите, като новият състав включва 
Георги Гергов, Цветомир Гергов и Еленка Андреева. Предходният състав е освободен от отговорност.

Предвид пловдивския интерес към имотите, внесени от Община Пловдив в „Пълдин Туринвест" АД и 
дългогодишната липса на информация за управлението им, очакваме отговор на следния въпрос:

1. Каква е причината след получаването на Покана с вх. No 20 Ф-7651 от 20.10.2020 г. за ОСА на 
„Пълдин Туринвест" АД за 30.11.2020 г. да не е внесено в Общински съвет Пловдив нито 
уведомление за наличието на такава покана, нито предложение за упълномощаване представителя 
на Община Пловдив по точките от дневния ред?

Очакваме отговор на въпроса в законов срок и в писмена форма. 

С уважение:

/Владимир Славенски/ /Веселка Христамян/


