
РЕШЕНИЕ  № 97 

08.05.2009 г. 

 
Даване на предварително писмено съгласие от Общински съвет при изразяване на 

становище на Общото събрание на “В и К” ООД, гр. Габрово което ще се проведе на 

11.05.2009 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 29 от НРУСВОЧКТД,  

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Задължава представителя на Община Габрово в Общото събрание на “В и К” 

ООД, гр. Габрово, зам. Кмет Калинка Пенева да  изрази становище по въпросите 

включени в дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 11.05.2009 г. в 

Административната сграда на дружеството - кабинета на управителя, с адрес: гр. 

Габрово, ул.”Трети март” № 6 от 10.00 ч., както следва: 

   

По точка 1 от дневния ред – Отчет на Управителя за дейността на 

дружеството през 2008 г.   

 ЗА 
По точка 2 от дневният ред  - Приемане на годишния финансов отчет и отчета 

за приходите и разходите на „ВиК” ООД, гр. Габрово за 2008 г. 

  ЗА 
По точка 3 от дневният ред - Вземане на решение за разпределение на 

дивиденти от годишната печалба за 2008 г. след приспадане задълженията на 

общините. 

  ПРОТИВ 
По точка 4 от дневният ред - Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 

текущи проверки и заверки на годишния финансов отчет за 2009г.(Предлага се 

дипломиран експерт-счетоводител Елена Илиева) 

 ЗА 

По точка 5 от дневният ред -  Вземане на решение за продължаване мандата 

на договора за управление на Управителя на Дружеството за срок от 3 години. 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 2. Задължава Представителя на Община Габрово в Общото събрание на “В и К” 

ООД, гр. Габрово насрочено за 11.05.2009 г. в десетдневен срок след провеждане на 

събранието да представи в Общинския съвет и на кмета на Общината отчет за 

участието си в Общото събрание, както и протокол от същото и всички материали 

получени във връзка със събранието. 

 

Приложение: Покана за свикване на Общо събрание на “В и К” ООД,  

  гр.Габрово, което ще се проведе на  11.05.2009 г.   

 

 


