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                         Препис извлечение от Протокол №25 

 

от проведеното на 21.09.2021 година заседание 
 

 

 

                                                       ДНЕВЕН РЕД 

    

 

1. ОТНОСНО: Дoкладна записка  с №119/21.09.2021 г. от Кадир Хасан  – 

председател на    Общински съвет, относно: Покана за свикване на общо събрание 

на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, на 28.09. 2021 г. 

от 10:00 часа на „ В и К – Шумен“ ООД, пл. „Воин“ №1   

 

 

2. Питания. 

 
  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 

по протокол №25 от 21.09.2021 г. на заседание на Общинския съвет 

                                                                             

ОТНОСНО: Дoкладна записка  с №119/21.09.2021 г. от Кадир Хасан  – председател на    

Общински съвет, относно: Покана за свикване на общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, на 28.09. 2021 г. от 10:00 часа на „ В и К – 

Шумен“ ООД, пл. „Воин“ №1. 

 

 

   

Резултати от поименно гласуване. 

 

        за   -   16;   

 

1. Кадир   Хасан 

2. Бирсен   Елманов 

3. Мехмед   Юсуф  

4. Севдалин   Алдинов 

 
 

 

 

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А,  О Б Л А С Т   Ш У М Е Н  

 

        О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   В Ъ Р Б И Ц А 

 
      9870 гр. Върбица, ул.  Септемврийско въстание  № 40 ; тел. 05391/ 21-   
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5. Руфи   Чуфадар 

6. Мехмед    Юсуфов 

7. Ердинч   Исмаилов 

8. Мустафа   Хюсеинов 

9. Мехмед   Мехмед 

10. Енвер   Исуф 

11. Стоян   Димитров 

12. Мустафа   Еминов 

13. Емил   Димов 

14. Ерсин   Хасанов 

15. Басри   Басриев 

16. Радослав   Чалъков 

 

 против   -   0;   

 въздържали   се   -   0, предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 16 

 

 

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

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                Общински съвет Върбица прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 

 

І. Общински съвет Върбица оправомощава Мердин Мустафа Байрям, представител на община 

Върбица в Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД – гр.Шумен, да 

гласува  в Общото събрание решенията, посочени в дневния ред, както следва: 

Проект на решение по т. 1 от дневния ред: 

                 Общото събрание на съдружниците на  „В и К – Шумен” ООД приема годишния 

финансов отчет – счетоводен баланс, отчет на приходите и разходите и доклад за дейността 

на „В и К – Шумен” ООД за 2020 г. - ДА ГЛАСУВА ”ПРИЕМА” 

Проект на решение по т. 2 от дневния ред: 

                Общото събрание на съдружниците на  „В и К – Шумен” ООД приема годишния 

доклад за дейността на Одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД 

за 2020 г. - ДА ГЛАСУВА ”ПРИЕМА” 

Проект на решение по т. 3 от дневния ред: 

                Общото събрание на съдружниците на  „В и К – Шумен” ООД  приема Статут на 

одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД. - ДА ГЛАСУВА 

”ПРИЕМА” 

Проект на решение по т. 4 от дневния ред: 

                 Общото събрание на съдружниците на  „В и К – Шумен” ООД избира за 

регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. – 

„ОДИТОН” ЕООД, гр. София, ЕИК 206378980 с отговорен за одита по смисъла на ЗНФО 

Катерина Красимирова Шопова, д.е.с. и регистриран одитор № 0864/2020г. 
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Възнаграждението на одитора не може да бъде по-високо от 960,00 лева без ДДС за 

проверка и заверка на ГФО на „В и К – Шумен” ООД . - ДА ГЛАСУВА ”ЗА” 

Проект на решение по т. 5 от дневния ред: 

                 Общото събрание на „В и К – Шумен” ООД избира за регистриран одитор за 

проверка и заверка на одиторски доклад за 2021 г. за спазване на правилата за водене и 

спазване на ЕСРО на „В и К – Шумен” ООД – „Приморска одиторска компания” ООД, гр. 

Варна, ЕИК 103599983 с регистрация № 086 в Публичния регистър на одиторските 

дружества – регистрирани одитори в Република Бългапия, членове на Института на 

дипломираните експерт-счетоводители в България с отговорен за одита по смисъла на ЗНФО 

Илия Неделчев Илиев, д.е.с. и регистриран одитор № 483/1999 г. Възнаграждението на 

одитора не може да бъде по-високо от 750,00 лв. без ДДС за проверка и заверка на 

одиторския доклад за спазване правилата за водене на ЕСРО на „В и К – Шумен” ООД - ДА 

ГЛАСУВА ”ЗА” 

         ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на 

община Върбица в заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД 

– гр.Шумен, се определя Бейсим Мехмед Мустафа – заместник-кмет на община Върбица, с 

право да гласува решенията, по предвидените въпроси от съответния дневен ред. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет 

– Върбица допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

Протоколчик:…/П/………..                                 Председател на ОбС:…/П/….........          

                 Джемиле Ниязиева                                                                 Кадир Хасан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


