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П Р О Т О К О Л 

№ 12 

Гр.Брезник, 14.11.2017год. 

 

 

 

 Днес 14.11.2017г от 16,30 часа в заседтателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда извънредно заседание на ОбС, по повод свикано Общо събрание на съдрушниците 

на „ВиК” ООД. 

Присъстват: Иван Ставрев, Виолета Младенова, Иван Тинков, Йорданка Ушашка, Янка 

Хранова, Десислава Стоилова, Катя Йорданова, Росен Огнянов, Добринка Дойчева 

Отсъстват: Станислав Велков, Ваньо Добринов, Ивелина Крумова, Борислав Стоянов 

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – ИД кмет на общината,  Иван 

Борисов  - секретар на общината, 

 

Предложен е следния проект за дневен ред: 

 

1. Докладна записка относно  Покана за Общо събрание на съдружниците  на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник. 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС 

 

По дневния ред:  

 

Виолета Младенова уведомява за депозирано Писмо Вх.№407/07.11.2017 година от инж. Иван 

Витанов-Управител на „В и К“ ООД Перник, относно свикването на  редовно общо събрание 

на съдружниците на 17.11.2017 год. от 10.00 часа в град Перник, кв.“Варош“, ул.“Средец“ 

№11 в сградата на „В и К“ ООД при следния дневен ред: 

        1.Продължаване срока на договора за възлагане на управление на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Перник за срок от три години. 

        2.Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да 

сключи допълнително споразумение към договора за възлагане на управление на дружеството 

във връзка с решението по т.1. 

 

 Гласува се предложения дневен ред: 

 С 9 гласа „за“ дневния ред е приет 

 

 Виолета Младенова: Уважаеми колеги,   във връзка с писмото от ВиК и получено 

уведомление от кмета на общината, че ще бъде в годишен отпуск, предлагам на основание 

чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон,  да упълномощим зам.кмета 

Иван Бъчваров да представлява общината на предстоящото общо събрание. /чете проект за 

решение/ 

 

Гласува се предложението да се промени докладната с упълномощен зам.кмета Иван 

Бъчваров 

С 9 гласа „за“ се приема 



 Гласува се цялостно проекта за решение с упълномощен представител Иван Бъчваров. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

С 9 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 508 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон,  

Общинският съвет – Брезник оправомощава Иван Димитров Бъчваров, в  качеството му  на 

ИД кмет на  Община Брезник, да участва в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 17.11.2017 година и да гласува по точките в 

обявения дневен ред, както следва: 

По т.1.“Общото събрание на съдружниците реши да се продължи срока на договора за 

възлагане на управление на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник с инж. Иван 

Несторов Витанов с 3 /три/ години, считано от 29.12.2017 година. - гласува „ЗА“ 

По т.2 „Общото събрание на съдружниците упълномощава Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане 

на управление на „Водоснабдявани и канализация“ ООД – Перник“ за срок от три години с  

инж. Иван Несторов Витанов.-гласува „ЗА“ 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС: 

                        /Л. Любомирова/                                               /Виолета Младенова/ 


