
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
  

РЕШЕНИЕ № 961 

по протокол № 39 от 20.12.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
   

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-  

Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 10.01.2019 г. 

 

/с 27 гласа „за”, без „против” и 6 „въздържали се”/ 

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в Общото 

събрание на съдружницине на „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува „ЗА“ по предложените 

проекти на решения от точките от дневния ред на Общото събрание, което ще се 

проведе на 10.01.2019 г. от 10.00 часа в сградата на дружеството: 

Дневен ред: 

1. Вземане на решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на 
управител на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, гр. Шумен, във връзка с 

чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и 

квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерски съвет 

от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.). 

1.1. Възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

проведе конкурсната процедура за избор на управител на дружеството. 

1.2. След провеждане на конкурсната процедура и одобряване на кандидата да 

бъде свикано общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД за избора на 

спечелилото конкурса лице за управител и упълномощаване на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да сключи договор с него за възлагане на 

управлението на дружеството.  

 

Проект за решения:  

1. Да се проведе конкурсна процедура за избор на управител на „Водоснабдяване 
и канализация-Шумен“ ООД, гр. Шумен, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за 

изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, 

приета с Постановление № 11 на Министерски съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 

2018 г.). 

1.1. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

проведе конкурсната процедура за избор на управител на дружеството. 

1.2. След провеждане на конкурсната процедура и одобряване на кандидата да 

бъде свикано общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД за избора на 

спечелилото конкурса лице за управител и упълномощаване на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да сключи договор с него за възлагане на 

управлението на дружеството.  
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                           НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /М. Павлова/ 


