
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 62  

По протокол № 10 от 30.07.2020г. 

 

Относно: 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 общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 31.07.2020 год. от 14,00 часа.  

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото 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 общото събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед Насъф – 

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото събрание 

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

 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на одитиран годишен финансов отчет и 

баланс на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2019 год. 

 

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

канализация – Шумен“ ООД приема одитирания годишен финансов отчет и баланс на 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2019 год.  

- „по собствена преценка”. 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Даване на съгласие „ВиК – Шумен“ ООД да 

предприеме действия за избор на финансови институции за предоставяне на целево 

финансиране във връзка със сключения с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“ /ОПОС 2014-2020 г./ Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на 

проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК – Шумен“. 

 

Решение по т. 2: Общото събрание на съдружниците дава съгласие „ВиК-Шумен“ 

ООД да проведе процедури за избор на финансови институции за предоставяне на 

целево финансиране /заеми/ във връзка със сключения с Управляващия орган на ОПОС                  

2014-2020 г. АДБФП № Д-34-11 от 15.04.2020 г. за изпълнение на проект „Интегриран 

проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от „ВиК – 

Шумен“, както следва: 

2.1. В размер на 12 122 486,80 лева /дванадесет милиона сто двадесет и две 

хиляди четиристотин осемдесет и шест лв. и осемдесет ст./, обезпечаващ собствения 

принос на Бенефициента /“ВиК-Шумен“ ООД/; 

2.2. В размер на 21 059 784,03 лева /двадесет и един милиона петдесет и девет 

хиляди седемстотин осемдесет и четири лв. и три ст./, обезпечаващ плащане на 

недопустим разход – ДДС по проекта. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 
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  След провеждане на процедурите за избор на финансови институции за 

предоставяне на целево финансиране /заеми/ по т. 2.1 и т. 2.2. да бъде свикано ново 

общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД за разглеждане и вземане на 

конкретни решения за сключване на договорите за заем с избраните изпълнители и 

други договори /ако има такива/, съгласно чл. 25, т. 4, 6 и/или 7 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия. 

- „по собствена прценка”. 

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на отчета за 2019 г. на Одитния комитет 

на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. 

 

Решение по т. 3: Общото събрание на съдружниците приема отчета на одитния 

комитет за 2019 г. на „ВиК – Шумен“ ООД. 

- „по собствена преценка”. 

 

По т. 4. от дневния ред, относно: Приемане на вътрешни правила за избор на 

регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните 

финансови отчети на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, във 

връзка с изискванията на чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия. 

 

Решение по т. 4: Общото събрание на съдружниците приема предложените от 

управителя на „ВиК – Шумен“ ООД вътрешни правила за избор на регистриран одитор 

за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на 

дружеството, във връзка с изискванията на чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона 

за публичните предприятия. 

- „по собствена преценка”. 

 

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“ 

Джелил Атавула Ахмед -                          „за“ 

Халил Руфат Али -                                  „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                    „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                             „за“ 

Красимира Райкова Колева -                   „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                         „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                                „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                               „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 30.07.2020г. Протокол № 10, т.6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

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

                                                                                                     /Нурай Ферудин Реджеб/ 


