
  

                                                         

РЕШЕНИЕ № 93 

По протокол № 14 от 24.09.2020г. 

 

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 02.10.2020 год. от 10,00 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: Вземане на решение „ВиК – Шумен“ ООД да 

получи финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, в размер до 7,5 млн. 

лв. и за сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни 

проект на договор за заем. Средствата да се използват за покриване на безспорните 

просрочени задължения за ел. енергия на „ВиК – Шумен“ ООД към 

електроразпределителни дружества. 

 

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

Шумен“ ООД дава съгласие дружеството да получи финансиране от „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез сключване на договор за заем, при условията на 

съгласуван между двете страни проект на договор за заем, като средствата се използват 

за покриване на безспорните просрочени задължения за ел. енергия на „ВиК – Шумен“ 

ООД към електроразпределителни дружества. 

- „по собствена преценка”. 

 

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 

60, ал. 1 от АПК. 

 

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                       „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 
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Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

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

на 24.09.2020г. Протокол № 14, т. 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                              

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

                                                                                                         /Нурай Ферудин Реджеб/ 

 

 

 


