
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-17 
Дата: 12.03.2019 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 1, т.15 във връзка с т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация ( ЗМСМА ) 

 

 

ОТНОСНО:  Определяне на представител на Община Ветово в Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на 

12.04.2019 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На 12.03.2019 год. в деловодството на Общински съвет - Ветово беше входирано 

писмо с Вх. № ОбС-30-01-6/12.03.2019 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с което ни уведомяват за 

предстоящото заседание на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Русе, което 

ще се проведе на 12.04.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Дружеството – Русе, ул. „Добруджа“ 

№ 6, при следния дневен ред: 

 1. Отчет на Управителя за дейността на Дружеството през 2018 г.; 

 2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството и отчета за приходите и 

разходите на „ВиК“ ООД – Русе за 2018 г. с одиторския доклад. 

 3. Разпределяне на печалбата на Дружеството за 2018 г. 

 4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за текущи проверки и заверки 

годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно изискванията на ЕБВР – 

Лондон. 

 5. Даване на съгласие за теглене на кредит в общ размер на 18 млн. лв., а именно: 

 15 млн. лв. за съфинансиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020“ по приоритетна ос 1 на ОПОС 2014-2020 – Изграждане на ВиК 

инфраструктура на територията на обл. Русе 

 3 млн. лв. за финансиране подмяна на магистрален водопровод от ПС Първи 

Подем до с. Борисово, общ. Сливо поле 

6. Разни. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/


  Предвид предстоящото Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Русе 

Общински съвет – Ветово трябва да определи представител на Община Ветово за участие в 

Общото събрание. 

 

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Ветово 

  

РЕШИ: 

 

1. УПЪЛНОМОЩАВА ………………………………….. да представлява Община 

Ветово на заседанието на съдружниците на „ВиК“ ООД – Русе на 12.04.2019 г. и да гласува в 

съответствие с решенията на общинския съвет по въпросите от дневния ред на заседанието. 

2. При невъзможност на представителя по т. 1 да присъства, упълномощава 

…………………………. да представлява Община Ветово на заседанието на съдружниците на 

„ВиК“ ООД – Русе на 12.04.2019 г. и да гласува в съответствие с решенията на общинския 

съвет по въпросите от дневния ред на заседанието. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


