ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ № 10 /30.03.2012 г.
РЕШЕНИЕ
№ 50

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17 от
Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Упълномощава Бейсим Руфад Расим – заместник кмет на Община Исперих да
представлява Община Исперих в Общо събрание на съдружниците на „В и К” – ООД гр.
Исперих, което ще се проведе на 03.04.2012 година в административната сграда на
дружеството.
2. Определя начина на гласуване по обявения предварително Дневен ред, съгласно
Писмо – покана с Вх. № 84 / 26. 03. 2012г. от „В и К” ООД гр. Исперих в полза на
Община Исперих спазвайки, изискванията на дружествения договор и нормативната
уредба в РБ, както следва:
По точка 1. Да гласува „ЗА” приемане на Счетоводния баланс и Отчета за приходите
и разходите на Дружеството за 2011г.
По точка 1. 1 Да гласува „ЗА” бракуване на 8 позиции дълготрайни материални
активи, собственост на дружеството, одобрени от Министъра на МРРБ с Протокол №
21/01.02. 2012г. от заседание на работната група.
По точка 2. Да гласува „ЗА” освобождаване от отговорност Управителя на „В и К”
ООД гр. Исперих
По точка 3. Да гласува „ЗА” разпределяне на печалбата за 2011г.
По точка 4. Да гласува „ЗА ” приемане на доклада на одитния комитет към „В и К”
ООД гр. Исперих за годишния финансов отчет на 2011г.
По точка 5. Да гласува „ЗА” избор на одитор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2012г. на В и К” – ООД гр. Исперих, съгласно Резолюция № 1/14 03.
2012г. на одитния комитет на Дружеството до Общото събрание на съдружниците.
По точка 6. Да гласува „ЗА” приемане на дейността на одитния комитет на „В и К”
ООД гр. Исперих.
По точка 7. Да гласува „ЗА” приемане на решение за упълномощаване на Министъра
на МРРБ да сключи допълнително споразумение за удължаване на договора за възлагане
на управлението на „В и К” – ООД гр. Исперих с инж. Илия Иванов Илиев.
По точка 8. Да гласува „ЗА” приемане на решение за упълномощаване на Министъра
на МРРБ да сключи допълнително споразумение за удължаване на договора за контрол на
„В и К” – ООД гр. Исперих с Антонина Николаева Смиленова, ЕГН-5104146850.
По точка 9. Да гласува в интерес на Община Исперих.

3. 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.
Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ К. Ариф /

