
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 27 

По протокол № 3 от 28.02.2019г. 

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 06.03.2019 год. от 

10,00 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: Вземане на решение, „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен да кандидатства по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане 

на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ . 

Решение по т. 1: Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен да 

кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна 

ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  

- „по своя преценка”. 

5. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 

ал.1 от АПК 

 От общо 13 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелив -           „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
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    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                 „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „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 28.02.2019г. Протокол № 3, т.4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                       /Стефан Стефанов/ 

 

 


