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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 45/20.06.2022 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 
 

Р Е Ш Е Н И Е    № 824 

  

По т.1 от дневния ред – Определяне на представител на Община Горна 

Оряховица за  участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на 

Община Горна Оряховица по дневния ред на Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.  

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, т.5 и ал.7 от Търговския 

закон и чл.9 от Наредбата за управлението на търговски дружества с общинско 

имущество и общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

1. Определя  инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на Община Горна 

Оряховица, да представлява Общината на Общо събрание на съдружниците 

на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико Търново, което ще се 

проведе на 21.06.2012г. от 13,00 часа. 

 

2. При невъзможност за участие на инж. Добромир Стойков Добрев – кмет на 

Община Горна Оряховица в заседание на Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Велико 

Търново  определя инж. Деница Иванова Коева – Заместник – кмет на 

Община Горна Оряховица, да представлява Община Горна Оряховица в 

заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Велико Търново . 

 

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане 

на извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Велико Търново  да гласува по предложения дневен ред по следния 

начин: 
3.1. По точка едно от дневния ред – Общото събрание на съдружниците 

освобождава управителя на „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново, във връзка  подадено от него заявление от 08.12.2021г. за 

освобождаване от длъжност– да гласува „ЗА“; 

 
3.2. По точка две от дневния ред – Общото събрание на съдружниците 

приема Решения по тази точка от дневния ред, както следва: 

 
3.2.1.Избира Илия Александров Сирмов за управител на „ВиК 

Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за срок до провеждане на 

конкурс за избор на управител на дружеството - да гласува „ЗА“; 
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3.2.2.Възнаграждението на новоизбрания управител да се определя в 

съответствие с изискванията на чл.56 от Правилника за прилагане на 

Закона за публичните предприятия - да гласува „ЗА“; 

 
3.2.3.За упълномощаване на министъра на регионалното развитие и 

благоустройство да сключи договор за възлагане на управлението на 

дружеството с новоизбрания управител - да гласува „ЗА“; 

 
4. По точка три от дневния ред – Общото събрание на съдружниците приема 

Решение за приемане за сведение отчета за управлението на „ВиК 

Йовковци” ООД през 2021  – да гласува „ЗА“; 
 

5. По точка четири от дневния ред – Общото събрание на съдружниците 

приема Решения по тази точка от дневния ред, както следва: 

 
5.1. За приемане на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци” ООД за 

2021г., заедно с доклада на одитора за извършената проверка и 

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. – да 

гласува „ЗА“; 

5.2. Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за 

финансовата 2021г. на „ВиК Йовковци” ООД да се отнесе в сметка 

„Други резерви” на дружеството в съответствие  Разпореждане №5 на 

Минитерски съвет от 27.04.2022г. - да гласува „ЗА“; 

 
6. По точка пет от дневния ред – Общото събрание на съдружниците приема 

доклада на одитния комитет на „ВиК Йовковци” ООД за дейността му през 

2021г. (във връзка с чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов 

одит) 

 

7. По точка шест от дневния ред – Общото събрание на съдружниците приема 

Решение за избора на предложеното от управителя лице/фирма (след 

проведена в дружеството процедура за избор на одитор и препоръка на 

одитния комитет на дружеството, направена във връзка с с изискванията на 

чл. 108, ал.1, т.6 от ЗНФО), за извършване на проверка и заверка на 

годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци” ООД – гр. Велико Търново за 

2022г. Възнаграждението по договора с изпълнителя да бъде съгласно 

посочената в офертата на изпълнителя цена за предоставяне на услугата.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8.  Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и 

получава всякакви документи свързани с Общо събрание на съдружниците 

във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.  

 

      „                                 „                                  „ 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                 /ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/ 
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