
РЕШЕНИЕ № 174 
29.09.2022 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. Определя Мария Йозова зам.-кмет на Община Габрово за представител в 
Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ООД гр. Габрово, което ще се проведе 
на 10.10.2022 г. от 11.00 ч., в Административната сграда на дружеството, находяща се 
в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6. 
 

2 Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на 
съдружниците на ”ВиК” ООД, гр. Габрово – Мария Йозова - зам.-кмет на Община 
Габрово, да гласува по предварително обявения дневен ред на Общо събрание, което 
ще се проведе на 10.10.2022 г. от 11.00 ч., в Административната сграда на 
дружеството, находяща се в гр. Габрово, бул.”3-ти март” № 6, както следва: 
  
 2.1. По т. 1 - Сключване на договор за възлагане на управлението на „ВиК” 
ООД - гр. Габрово с инж. Владимир Василев, поради промяна в едноличния 
собственик на капитала, притежаващ 51% от капитала на дружеството, а именно 
„Български ВиК холдинг” ЕАД, вместо МРРБ. 

– ЗА    
 

 2.2. По т. 2 - Упълномощаване на изпълнителния директор на „Български ВиК 
Холдинг” ЕАД да сключи договор за управление и контрол на „ВиК” ООД - гр. 
Габрово с инж. Владимир Василев.  

– ЗА 
 
 2.3. По т. 3 - Избор на контрольор на „ВиК” ООД - гр. Габрово, за срок до 
провеждане на конкурс, а именно: Цветелина Николаева Кайрякова - икономист, 
магистър по бизнес икономика. 

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
  
  2.4. По т. 4 - Упълномощаване на изпълнителния директор на „Български ВиК 

Холдинг” ЕАД да сключи договор за срок до провеждане на конкурс с избрания 
контрольор Цветелина Николаева Кайрякова. 

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 
 2.5. По т. 5 – Разни. 

– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 



3. Задължава представителя на Община Габрово – Мария Йозова, 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-05-01-165/19.09.2022 г.  
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


