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                                      РЕШЕНИЕ № 675 

по протокол № 34 от 28.04.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   

„Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. 
Шумен, на 06.07.2022 г. 

 
 

/по т. 1 - с 21 гласа „за”, 2 „против” и 14 „въздържали се”/ 
/по т. 2 - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. 3, 4, 5, 6 и 7 - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 
Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в 

Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува по 
предложените проекти за решение по точките от дневния ред на Общото 
събрание, което ще се проведе на 06.07.2022 г. както следва: 

 
Т. 1. Вземане на решение за освобождаване на Управителя на 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД. 
Проект за решение по т. 1:  
Решение за освобождаване на Управителя на „Водоснабдяване и 

канализация - Шумен“ ООД -  представителят на Община Шумен да гласува с 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
 Т. 2. Избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация - 

Шумен“ ООД и определяне на възнаграждението му. 
Проект за решение по т. 2:  
Решение за избор на нов Управител на „Водоснабдяване и канализация - 

Шумен“ ООД и определяне на възнаграждението му  -  представителят на 
Община Шумен да гласува с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
Т. 3. Сключване на договор за възлагане на управлението с 

новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския 
закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т.8 и 
чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 
предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството. 

 
 
 



Проект за решение по т. 3:  
Решение за сключване на договор за възлагане на управлението на 

новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от Търговския 
закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т.8 и 
чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 
предприятия, и чл. 21 от Учредителния акт на дружеството -  представителят 
на Община Шумен да гласува с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
 Т. 4. Приемане на одитиран годишен финансов отчет, счетоводен 

баланс, отчет за приходите и разходите и докладите да отчета на дейността и 
управлението на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г. 

Проект за решение по т. 4:  
Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД приема 

годишния финансов отчет - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите 
и доклад за дейността на „ВиК-Шумен“ ООД за 2021 г. -  представителят на 
Община Шумен да гласува с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
 Т. 5. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет на 

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г. 
Проект за решение по т. 5:  
Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД приема 

годишния доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и 
канализация - Шумен“ ООД за 2021 г. -  представителят на Община Шумен да 
гласува с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
 Т. 6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния 

финансов отчет за 2022 г. на „ВиК-Шумен“ ООД. 
Проект за решение по т. 6:  
Общото събрание на „ВиК-Шумен“ ООД избира за регистриран одитор 

за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. -  представителят 
на Община Шумен да гласува с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
Т. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на одиторски 

доклад за спазване на правилата за водене на ЕСРО на „ВиК-Шумен“ ООД за 
2022 г. 

Проект за решение по т. 7:  
Общото събрание на „ВиК-Шумен“ ООД избира за регистриран одитор 

за проверка и заверка на одиторски доклад за 2022 г. за спазване на правилата 
за водене и спазване на ЕСРО на „ВиК-Шумен“ ООД -  представителят на 
Община Шумен да гласува с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Галина Илиева/ 


