
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 22  от15.12.2016г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 250 

 

 

 С цел участие в общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   

местното  самоуправление и местната администрация,  чл. 226  във връзка с чл. 137 и 

чл. 138, ал. 1 от Търговския закон, чл. 17 от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. 

Исперих и предвид получена покана за свикване на Общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих на 21.12.2016 

г. от 14.00 часа  
                                      

                                      

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

 І. Упълномощава  адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на 

Общински съвет Исперих със следните права: 

 

1. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация” – ООД  гр. Исперих, което ще се проведе на 

21.12.2016 г.  от 14. 00 часа в административната сграда на дружеството. 

 

 2.Да гласува по точките посочени в  дневния ред на дружеството както следва: 

 

2.1. Избор на Одитен комитет във „ В и К” ООД гр. Исперих, съгласно чл.40е от 

Закона за независимия одит- ДА ГЛАСУВА „ ЗА” 

 

2.2. Определяне мандата и възнаграждението на членовете на одитния комитет- 

ДА ГЛАСУВА „ ЗА” 

 

2.3. Избор на застрахователна компания за сключване на договор за 

задължителна застраховка „ Гражданска отговорност”, свързано с притежанието 

и ползването на моторни превозни средства / МПС/ през 2017 г. - ДА ГЛАСУВА 

„ ЗА” 

  

2.4. Вземане на решение  за бракуване на ДМА, представляващи части от  В и К 

системи и съоръжения - ДА ГЛАСУВА „ ЗА” 

 



2.5.Други – ДА ГЛАСУВА В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

      Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител  на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

          

   Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  

 

 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 


