
РЕШЕНИЕ № 10 
28.01.2021 год. 

 
Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище 

по свиканото  Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от Наредба за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и 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 гласува по предварително обявеният днавен ред на Общото събрание, 
което ще се състои на 05.02.2021 г. от 11.00 ч., в Административната сграда на 
дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6, както следва: 
  
 1.1. По т. 1 – Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството 
- „Български ВиК холдинг" ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за 
прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното 
развитие и благоустройството върху 1 889 броя дружествени дяла с номинална 
стойност 100 лева всеки един, представляващи 51 % от капитала на „В И К" ООД, гр. 
Габрово, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като 
непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, при 
стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени 
от Агенцията по вписванията, в размер на 188 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ 
уведомително писмо № 20200930143752-6/30.12.2020 г. на Агенция по вписванията с 
приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 
20200930143752-5/08.12.2020 г. Срещу непаричната вноска с предмет правото на 
собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 
благоустройството върху 1 889 дяла от капитала на „В И К" ООД, гр. Габрово, 
държавата ще запише и придобие 188 броя акции с номинална стойност 1 000 лева 
всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинала стойност 
от 188 000 лева. 
 

- ЗА    
 

 1.2. По т. 2 – Вземане на решение за промени в дружествения договор на 
„ВиК“ ООД, гр. Габрово, във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, както 
следва: 
 2.1. В чл. 5 текста „Държавата - представлявана от определено от Министъра 
на РРБ лице” се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“. 
 2.2. В чл. 11, ал. 2 думата „Държавата“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ 
ЕАД, гр. София”. 
 
 - ЗА  
 
 



Приложение: 1. Покана с вх.№РД-05-01-8/15.01.2021 г. 
   2. Писмо с изх. № 03-01-111(68)/13.01.2021 г. на Министъра на  
       регионалното развитие и благоустройството. 
   3. Разпореждане № 1 от 22 януари 2020 г. на Министерски съвет на  
       Република България.  
 
 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


