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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 1048
по протокол № 42 от 28.03.2019 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на
„ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 29.03.2019 г.

/т. I – т. 1 на общото събрание - с 33 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/
/т. I – т. 2 на общото събрание - с 29 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”/
/т. I – т. 3 на общото събрание - с 28 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”/
/т. II - с 23 гласа „за”, без „против” и 4 „въздържали се”/
I. 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 29.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на
дружеството:
Дневен ред:
Т. 1. Освобождаване на управителя на „ВиК-Шумен“ ООД, във връзка с
депозирано в МРРБ заявление от управителя Красимир Марков за
прекратяване на договора му за възлагане на управлението на дружеството.
Проект за решение по т. 1:
1. Да бъде освободен управителя на „ВиК-Шумен“ ООД Красимир
Марков, във връзка с депозирано от него в МРРБ заявление за прекратяване
на договора му за възлагане на управлението на дружеството.
Представителят на Община Шумен да гласува „ЗА“.
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. Избира за управител на „ВиК-Шумен“ ООД г-н Иван Ламбов за срок
до провеждане на конкурс за избор на управител. Определя се
възнаграждението на новоизбрания управител да е съгласно чл. 33 от
Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала.
Представителят на Община Шумен да гласува „ЗА“.
Т. 3. Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиКШумен“ ООД с новоизбрания управител, във връзка с решението по т. 2.
Проект за решение по т. 3:
3. Упълномощава се министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиКШумен“ ООД с новоизбрания управител, във връзка с решението по т. 2.
Представителят на Община Шумен да гласува „ЗА“.
II. Ако г-н Иван Ламбов бъде избран за управител на „ВиК-Шумен“
ООД, Общинският съвет го задължава да издаде заповед за намаляване цената
на комплексната услуга доставка на питейно-битова вода на нивото от
31.12.2018г.
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