
 

 

                         Препис извлечение от Протокол №43 

           от проведеното на 28.10.2022 година извънредно заседание 
 

 

    

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№1 

 

по протокол №43 от 28.10.2022 г. на извънредно заседание на Общинския съвет 

       

 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №150/27.10.2022 г. от Кадир Хасан – председател  на    

Общински съвет Върбица, относно: Покана за свикване на Общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен”  ООД - гр. Шумен, насрочено 

за 15.11.2022г. от 14.00 часа в сградата на „В и К” ООД – Шумен, пл. „Войн” № 1 

 

 

На основание с чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, 

 

                                    Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                              РЕШЕНИЕ:№1 

 

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

Върбица в Общо събрание на съдружниците на „В и К – Шумен” ООД – гр. Шумен, да гласува  

в общото събрание решенията, посочени в дневния ред, както следва: 

 

1. ОС взема решение да бъде проведен конкурс за избор на Управител на 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД – гр. Шумен –да гласува „ЗА”    

               

2. ОС възлага организирането и провеждането на конкурса за Управител на 

мажоритарния съдружник “Български ВИК Холдинг“ ЕАД - да гласува  „ЗА”                       

 
 

 

 

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 
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3. ОС взема решение да бъде проведен конкурс за избор на Контрольор на 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД – гр. Шумен -да гласува „ЗА”                         

 

4. ОС възлага организирането и провеждането на конкурса за Контрольор на 

мажоритарния съдружник “Български ВИК Холдинг“ ЕАД – да гласува „ЗА” 

 

         5. Разни (настоящем по тази точка няма направени предложения). 

  

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

Община Върбица в заседание на Общото събрание на съдружниците на „В и К –  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. 

 

 

                                                                       

    

Препис! 

 

 

                                                     РЕШЕНИЕ:№2 

 

по протокол №43 от 28.10.2022 г. на извънредно заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №151/28.10.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на 

Община Върбица, относно: Определяне на представител на Община Върбица като член 

на Управителния съвет на „Местна инициативна група – МИГ  Котел, Сунгурларе и 

Върбица“. 

 

  

 

      На основание с чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, 

 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ:№2 

 

 
                    На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.23 от ЗМСМА вр. чл. 40 от Устава на 

юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна 

инициативна група – МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ Общински съвет – гр. Върбица,  
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променя представителя на Община Върбица в „Местна инициативна група – МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица“, като вместо от кмета на общината инж. Мердин Байрям Община 

Върбица ще се представлява в УС на МИГ от Хава Ахмедова Хасанова – директор на  Дирекция 

„РРХДИП”. 

 

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

Върбица допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

  Протоколчик: …/П/………                               Председател на Об С:…/П/……. 

    Джемиле Ниязиева                                                                 Кадир Хасан 


