
РЕШЕНИЕ № 211 
16.11.2022 год. 

 
Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище 

по свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 39 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични 
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, 
Общински съвет - Габрово РЕШИ: 
 

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на 
съдружниците на ”ВиК” ООД, гр. Габрово - Таня Христова – кмет на Община 
Габрово, да направи предложения за решения по предварително обявения дневен ред 
на Общо събрание, което ще се проведе на 18.11.2022 г. от 12.00 ч., в 
административната сграда на „Български ВиК Холдинг” ЕАД, находяща се в град 
София, бул. „Гоце Делчев” № 142-142А, и да гласува, както следва: 
 
1.1. По т. 1. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на Управител на 
„В и К“ ООД, гр. Габрово. 

– ЗА    
 

1.2. По т. 2. Възлагане организирането и провеждането на конкурса за Управител на 
мажоритарния съдружник „Български ВИК холдинг“ ЕАД. 

Предложение за решение на представителя на Община Габрово: Общото 
събрание възлага организирането и провеждането на конкурса за Управител на 
мажоритарния съдружник „Български ВИК холдинг“ ЕАД, като в комисията по 
провеждане на конкурса се включат представители на всички съдружници - 
„Български ВиК Холдинг” ЕАД, Община Габрово, Община Трявна и Община 
Дряново, пропорционално на притежаваните дялове. 

– ЗА 
 

1.3. По т. 3 - Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на контрольор на 
ВиК ООД - гр. Габрово. 

– ЗА 
 

 1.4. По т. 4 - Възлагане организирането и провеждането на конкурса за контрольор на 
мажоритарния съдружник „Български ВиК Холдинг” ЕАД. 

Предложение за решение на представителя на Община Габрово: Общото 
събрание възлага организирането и провеждането на конкурса за Контрольор на 
мажоритарния съдружник „Български ВИК холдинг“ ЕАД, като в комисията по 
провеждане на конкурса да се включат представители на всички съдружници - 
„Български ВиК Холдинг” ЕАД, Община Габрово, Община Трявна и Община 
Дряново, пропорционално на притежаваните дялове. 

– ЗА 



 
1.5. По т. 5 – Разни. 

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 

2. В случай, че не бъдат приети предложенията на представителя на Община 
Габрово по т. 2 и т. 4 от предварително обявения дневен ред на Общото събрание, 
упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на 
съдружниците на ”ВиК” ООД, гр. Габрово - Таня Христова – кмет на Община 
Габрово, да гласува ПРОТИВ по първоначално изпратените към поканата проекти за 
решения по т. 2 и т. 4 от предварително обявения дневен ред на Общо събрание, което 
ще се проведе на 18.11.2022 г. от 12.00 ч., в административната сграда на „Български 
ВиК Холдинг” ЕАД, находяща се в град София, бул. „Гоце Делчев” № 142-142А.  

 
3. Задължава представителя на Община Габрово – Таня Христова, в 

десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да 
представи в Общински съвет отчет за участието си в Общото събрание, протокол от 
заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със 
същото. 
 
Приложение: Покана с вх. № РД-05-01-199/27.10.2022 г.  
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


