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                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

                       УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 

 

 

Основание за внасяне на настоящата докладна записка са 

дебатите в Общински съвет Шумен, в последните няколко 

заседания, по проблеми във В и К сектора, както и поставените 

публично въпроси на граждани. От групата съветници считаме, че 

право на общинските съветници и гражданите на Община Шумен, 

като собственик на дял от капитала на „В и К“ ООД, в края на 2018г 

да бъдем запознати с икономическото и финансово състояние на 

дружеството. Предвид досегашната практика на общинския съвет 

смятаме, че е необходима да се изиска от дружеството счетоводна 

справка за финансовото състояние. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.59, ал.1-6 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правото на 

собственост на общината в търговски дружества с общинско участие 

в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел, предлагаме следния проект за  

 



Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1.ВЪЗЛАГА на Председателя на ОбС Шумен с писмо да 

изиска от управителя на „В и К“ ООД, гр.Шумен, писмена справка 

за финансовото състояние на дружеството, в която да се съдържат 

отговори на следните въпроси: 

1)Има ли дружеството неплатени задължения към доставчици 

/вкл. ел. енергия/, какъв е размерът на задълженията, главица, лихви 

и разноски. Да се посочат просрочени задължения по договори, респ. 

задължения по присъдени вземания по съдебни дела. 

2)Има ли дружеството висящи съдебни спорове, по кои дела, 

кои са страните по делото, какви са исковите претенции  и на каква 

фаза се намират всяко от делата? 

3)Какъв е размерът на несъбраните задължения от клиенти? 

4)Какви мерки предвижда ръководството на дружеството в 

плана на финансовата 2019г, за погасяване на задълженията и 

събиране на вземанията? 

5.През настоящата година дружеството има ли задължения за 

неплатени заплати и осигуровки на работници и служители? 

 

 

 

                               С уважение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


