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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

 

        

                 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

  

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание 

на Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих 

 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

  

В Общински съвет Исперих постъпи писмо с вх.№138/13.07.2021г. относно 

свикване на Общо събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих. Във връзка 

с горното следва Община Исперих да упълномощи представител на събранието, което 

ще се проведе на 29.09.2021г. от 9:30 часа в административната сграда на дружеството, 

находяща се в град Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – 

«Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне 

правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева 

всеки един, представляващи 51% от капитала на «Водоснабдяване и канализация» 

ООД, гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез внасянето им 

като непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, при 

стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени 

от Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ 

уведомително писмо №20200930144356-3/15.10.2020г. на Агенция по вписванията с 

приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица 

№20200930144356/01.10.2020г. 

Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата чрез 

министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала 

на «Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» 

ЕАД и обща номинална стойност от 39 000 лева. 

2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на «Водоснабдяване 

и канализация» ООД, както следва: 

2.1. В чл.5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на 

ТРС лице» се заменя с «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София». 

2.2. Чл.11, ал.1 и ал.2 се изменят така: 

«Чл.11. Капитал. 

 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди 

двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и 

два) дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София 3 938 дяла на обща стойност 39 383 

лв.; 

- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.; 



- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.; 

- община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.» 

 

3. Разни. 

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

На основание чл.21, ал.1, т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 138, ал.2 от Търговския 

закон  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава Ариф Васви Ахмед – Зам.-кмет на Община Исперих със 

следните права: 

 

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

«ВиК» ООД град Исперих, което ще се проведе на 29.09.2021г. от 9:30 часа в 

административната сграда на дружеството, находяща се в град Исперих, ул. «Боровец» 

№1. 

 

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

 

По т.1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – 

«Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне 

правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева 

всеки един, представляващи 51% от капитала на «Водоснабдяване и канализация» 

ООД, гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез внасянето им 

като непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, при 

стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени 

от Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ 

уведомително писмо №20200930144356-3/15.10.2020г. на Агенция по вписванията с 

приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица 

№20200930144356/01.10.2020г. 

Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата чрез 

министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала 

на «Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» 

ЕАД и обща номинална стойност от 39 000 лева. 

 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

По т. 2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на 

«Водоснабдяване и канализация» ООД, както следва: 

2.1. В чл.5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на 

ТРС лице» се заменя с «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София». 

2.2. Чл.11, ал.1 и ал.2 се изменят така: 



«Чл.11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди 

двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и 

два) дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София 3 938 дяла на обща стойност 39 383 

лв.; 

- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.; 

- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.; 

- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.» 

 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

По т.3. Разни. 

 

ДА ГЛАСУВА:  в интерес на Община Исперих. 

   

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

Вносител: 

 

БЕЙТИ БЕКИР 

Председател на Общински съвет Исперих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н БЕЙТИ БЕКИР 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ  

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед - Юрисконсулт 

 

Относно: Докладна записка за упълномощаване на представител на Община 

Исперих в заседание на Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град 

Исперих 

 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за 

създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско 

имущество и избира представителите на общината в техните органи. 

В изпълнение на правомощията си по ал.1 общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

 

Чл.138, ал.2 от Търговския закон  Управителят е длъжен да свика общото 

събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако 

управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали 

свикването, имат това право. 

 

 Докладната е  изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проектите за 

решение отговарят на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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