
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 15   

По протокол № 3 от 28.11.2019г. 

Относно: Извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. 

Шумен  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в извънредното общо събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 04.12.2019 год. от 11,00 часа.  

 

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в извънредното общо 

събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен -  Иван Кирилов Иванов 

– заместник-кмет на Община Никола Козлево. 

 

3. При невъзможност за участие на определения по т. 2  представител на Община 

Никола Козлево в извънредното общо събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед 

Насъф – Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

 

4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в извънредното общо 

събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва: 

 

По т. 1. от дневния ред, относно: Освобождаване на управителя на „ВиК – Шумен“ 

ООД, гр. Шумен. 

 

Решение по т. 1: Общото събрание освобождава управителя на „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен Илиян Борисов Илиев.  

- „За” 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: 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. 

 

Решение по т. 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.  

- „За” 

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Упълномощаване на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК 

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

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


Решение по т. 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. 

- „За” 

 

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 

1 от АПК. 

 От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -                      „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 28.11.2019г. Протокол № 3, т.12 от дневния ред, и е подпечатано с печат на 

общинския съвет. 

 

                                                                                                                                                                                 

Председател: ……………………… 

                                                                                                                  /Нурай Ферудин Реджеб/ 

                                                                                               

 


