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РЕШЕНИЕ № 245 

по протокол № 14 от 29.10.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, 

на 30.10.2020 г. 

 

 

/по т. 1 - с 27 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”/ 

/по т. 2 - с 30 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”/ 

/по т. 3 - с 27 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”/ 

/по т. 4 - с 27 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”/ 

   

     

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в 

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

предложените проекти на решения по точките от дневния ред на Общото 

събрание, което ще се проведе на 30.10.2020 г. от 10.00 часа в сградата на 

дружеството: 

 

Т. 1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството - 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 24 836 броя дружествени дяла с номинална стойност 

10 лева всеки, представляващи 51% от капитала на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. 

Шумен и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от 

вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията (АВ), в размер на 248 000 

лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200901141235-

3/24.09.2020 г. от АВ. Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 248 000 лева, се равнява на 248 броя 

акции с номинал по 1 000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата 

чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

Проект за решение по т. 1:  

Общото събрание на съдружниците приема решение за приемане на нов 

съдружник в дружеството - „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, за 

прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на 



регионалното развитие и благоустройството върху 24 836 броя дружествени 

дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51% от капитала на 

„ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен и внасянето им като непарична вноска в 

капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на 

непаричната вноска, определена от вещи лица, назначени от Агенцията по 

вписванията (АВ), в размер на 248 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ 

уведомително писмо № 20200901141235-3/24.09.2020 г. от АВ. Непаричната 

вноска, с която ще се увеличи капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД в 

размер на 248 000 лева, се равнява на 248 броя акции с номинал по 1 000 лева 

всяка, които ще бъдат придобити от държавата чрез министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. 

 

Т. 2. Упълномощаване на управителя на „ВиК-Шумен“ ООД да сключи 

договор за прехвърляне на дружествени дялове по т. 1, притежавани от 

държавата, в полза на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София. 

Проект за решение по т. 2:  

Общото събрание на съдружниците упълномощава управителя на „ВиК-

Шумен“ ООД да сключи договор за прехвърляне на 24 836 броя дружествени 

дяла, притежавани от държавата, в полза на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. 

София.   

 

Т. 3.  Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК-

Шумен“ ООД както следва:  

3.1. Чл. 5, т. 1 се изменя така: „1. Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. 

София“ 

3.2. Чл. 11 се изменя така:  

„Чл. 11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 (четиристотин 

осемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, 

разпределен в 48 698 (четиридесет и осем хиляди  шестстотин  деветдесет 

и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- „Български  ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София - 24 836 дяла на обща 

стойност 248 359 лв.; 

- Община Венец - 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Велики Преслав - 1 948 дяла на обща стойност 19 479 лв.; 

- Община Върбица - 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Хитрино - 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Каолиново - 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Каспичан - 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Никола Козлево -  974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Нови пазар - 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.; 

- Община Смядово - 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Шумен - 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.“ 

Проект за решение по т. 3:  

Общото събрание на съдружниците приема решение за промени в 

дружествения договор на „ВиК-Шумен“ ООД както следва:  



3.1. Чл. 5, т. 1 се изменя така: „1. Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. 

София“ 

3.2. Чл. 11 се изменя така:  

„Чл. 11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 (четиристотин 

осемдесет и шест хиляди  деветстотин седемдесет и осем) лева, разпределен в 

48 698 (четиридесет и осем хиляди  шестстотин  деветдесет и осем) дяла по 10 

(десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- „Български  ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София - 24 836 дяла на обща 

стойност 248 359 лв.; 

- Община Венец - 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Велики Преслав - 1 948 дяла на обща стойност 19 479 лв.; 

- Община Върбица - 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Хитрино - 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Каолиново - 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Каспичан - 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Никола Козлево -  974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Нови пазар - 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.; 

- Община Смядово - 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Шумен - 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.“. 

  

Т. 4.  Избор на нови членове на Одитния комитет на „ВиК-Шумен“ ООД.  

Проект за решение по т. 4:  

Общото събрание на съдружниците избира нови членове на Одитния 

комитет на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООДК както следва:  

ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА МИХОВА - магистър по икономика, притежава 5 

г. стаж в областта на счетоводството; 

ПЕТЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА - магистър инженер; 

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРИБЕЕВА-ТАБАКОВА - магистър по икономика. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /А. Сренц-Гарабедян/ 


