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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

 

от проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев  

председател на Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ 

ООД – гр. Шумен 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общински съвет Шумен постъпи покана с вх. № 61-01-388 от 

11.10.2018 г. за провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД – гр. Шумен.  

 

Дневният ред е следният: 

Вземане на решение с оглед спазване Наредба за изискванията и 

критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала, приета с 

Постановление № 11 от 23.01.2018 г., а именно: 

1. Изменение на чл. 21, изречение трето от дружествения договор на 

„ВиК – Шумен“ ООД – гр. Шумен, във връзка с чл. 9 от наредбата, както 

следва: 

- изречение трето с текст „За управител се избират лица с висше 

образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията“ 

изцяло да отпадне. 

 

 



На сесия през месец септември Общинският съвет взе решение за 

оправомощаване представителя на общината да гласува „ЗА“, ако е насрочено 

заседание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен с точка в 

дневния ред, касаеща промяна на изискванията към квалификацията на 

законния представител на „ВиК - Шумен“ ООД, гр. Шумен. В настоящата 

ситуация, предвид постъпилата покана, би следвало това решение да бъде 

отменено.  

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да 

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет Шумен отменя свое решение № 885 от 27.09.2018 г.  

2. Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в 

Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - 

Шумен“ ООД – гр. Шумен, да гласува  „ЗА“ / “ПРОТИВ“ / “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

по предложения проект за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното 

неприсъствено общо събрание на асоциацията: 

Вземане на решение с оглед спазване Наредба за изискванията и 

критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала, приета с 

Постановление № 11 от 23.01.2018 г., а именно: 

1. Изменение на чл. 21, изречение трето от дружествения договор на 

„ВиК – Шумен“ ООД – гр. Шумен, във връзка с чл. 9 от наредбата, както 

следва: 

- изречение трето с текст „За управител се избират лица с висше 

образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията“ 

изцяло да отпадне. 

Проект за решение по т. 1 

 Чл. 21, изречение трето от дружествения договор на „ВиК – Шумен“ 

ООД – гр. Шумен, във връзка с чл. 9 от наредбата, се променя както следва: 

- изречение трето с текст „За управител се избират лица с висше 

образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията“ 

изцяло отпада. 

 

 

 

 

Проф. д.т.н.  инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 

Председател на Общински съвет Шумен 
 


