
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-41 
Дата: 29.05.2019 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 

12.06.2019 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На 28.05.2019 год. в деловодството на Общински съвет - Ветово беше входирано 

писмо с Вх. № ОбС-30-01-9/28.05.2019 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с което ни уведомяват за 

предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – 

Русе, което ще се проведе на 12.06.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на дружеството, ул. 

„Добруджа“ № 6, при следния дневен ред: 

 1. Вземане на решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на управител 

на „Водоснабдяване и канализация“ ООД („В и К“ ООД) гр. Русе, във връзка с чл. 9, ал. 2 от 

Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала 

им, приета с Постановление № 11 на Министерски съвет от 23.01.2018 г. (обн. ДВ бр. 9 от 

2018 г.) 

 2. Възлагане на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да проведе 

конкурсната процедура за избор на управител на дружеството. 

 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 

 

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/


 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 12.06.2019 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 12.06.2019 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 


