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РЕШЕНИЕ № 9 

по протокол № 2 от 28.11.2019 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на 

съдружниците на „ВиК Шумен“ ООД гр. Шумен, на 

04.12.2019 година (сряда) от 11:00 часа в сградата на  

„В и К-Шумен“ ООД, пл. „Войн“ № 1  

 

 

/по т. 1 - с 32 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”/ 

/по т. 2 - с 23 гласа „за”, 1 „против” и 12 „въздържали се”/ 

/по т. 3 - с 25 гласа „за”, 2 „против” и 12 „въздържали се”/ 
 

 

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в 

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

предложените проекти на решения по точките от дневния ред на Общото 

събрание, което ще се проведе на 04.12.2019 година (сряда) от 11:00 часа в 

сградата на „В и К-Шумен“ ООД, пл. „Войн“ №1, както следва: 

 

Т.1. Освобождаване на управителя на „ВиК-Шумен“ ООД Илиян Илиев. 

Проект за решение по т. 1: 

1. Общото събрание освобождава управителя на „Водоснабдяване и 

канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен, Илиян Илиев. - представителят на 

Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД да 

гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

Т.2. Избор на нов управител на „ВиК-Шумен“ ООД за срок до провеждане 

на конкурс за избор на управител, одобряване на спечелилия конкурса кандидат 

и избора му от Общото събрание на съдружниците на дружеството. Определяне 

на възнаграждението на новоизбрания управител. 

Проект за решение по т. 2: 

2. Общото събрание на „ВиК-Шумен“ ООД избира нов управител до 

провеждане на конкурс за избор на управител, одобряване на спечелилия 

конкурса кандидат и избора му от Общото събрание на съдружниците на 

дружеството. Определя възнаграждението на новоизбрания управител. - 

представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на 

„ВиК-Шумен“ ООД да гласува „ПРОТИВ“. 



 

 Т.3.Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да сключи договор за възлагане управлението на „ВиК-

Шумен“ ООД с новоизбрания управител, във връзка с решение по т. 2. 

 

Проект за решение по т. 3: 

3. Общото събрание на „ВиК-Шумен“ ООД упълномощава министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на 

управлението на „ВиК-Шумен“ ООД с новоизбрания управител. - 

представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на 

„ВиК-Шумен“ ООД да гласува „ПРОТИВ“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


