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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 Общо събрание на съдружниците на „ВиК  

Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 06.02.2019 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Община Шумен е депозирана покана от инж. Кр. Марков - управител на 

„ВиК-Шумен“ ООД, с вх. № 61-01-011 от 10.01.2019 г., за свикване на извънредно 

Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен. Заседанието 

се свиква на основание чл. 138 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1, изречение второ 

от Дружествения договор. Общото събрание ще се проведе на 06.02.2019 г. от 

10.00 часа в сградата на „ВиК-Шумен“ ООД, пл. „Войн“ № 1.  

 

В поканата е предложен следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за възлагане на управителя на „Водоснабдяване и 

канализация-Шумен“ ООД да издаде заповед за определяне на цените, считано от 

датата на вземане на решение на Общото събрание, на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация-

Шумен“ ООД, при запазване на техните стойности непроменени в размера им от 

2018 година. 

В поканата за извънредно общо събрание е посочен и проект за решение по 

точката от дневния ред. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното  

 



 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в 

Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД да гласува „ЗА“/ 

„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложения проект за решение от точката 

от дневния ред на извънредното Общо събрание, което ще се проведе на 

06.02.2019г. от 10.00 часа в сградата на дружеството: 

 

1. Вземане на решение за възлагане на управителя на „Водоснабдяване и 

канализация-Шумен“ ООД да издаде заповед за определяне на цените, считано от 

датата на вземане на решение на Общото събрание, на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация-

Шумен“ ООД, при запазване на техните стойности непроменени в размера им от 

2018 година. 

 

 

Проект за решение:  

1. Възлага на управителя на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД 

да издаде заповед за определяне на цените, считано от датата на вземане на 

решение на Общото събрание, на водоснабдителните и канализационните услуги, 

предоставяни от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, при запазване на 

техните стойности непроменени в размера им от 2018 година. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Копие на покана с вх. № 61-01-011 от 10.01.2019 г. за провеждане на 

извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен. 

 

 

 

 

 

 

Проф. д.т.н.  инж. Б. БЕДЖЕВ 

Председател на Общински съвет Шумен 


