
           

 

                                                     

 

Вх. № 

………………….................. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БЕЙТИ БЕКИР  –  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 
Относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр.Исперих 

на 17.02.2021г.                     

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В Общински съвет-Исперих е постъпило писмо с вх.№246/20.11.2020г. на  Веселин Джукелов-

за Управител на „В и К“ ООД, гр.Исперих, съгласно заповед № РД-02-17-4014/17.11.2020г., с което 

се изисква предприемане на необходими действия за осигуряване присъствието на надлежно 

упълномощен представител за участие в Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, 

гр.Исперих, което ще се проведе на 17.02.2021г., свикано на основание писмо с вх. №952/09.11.2020г. 

на г-жа Петя Аврамова – Министър на регионалното развитие и благоустройството.  

Според цитираното писмо, събранието се инициира по повод вземане на решения по следните 

въпроси/при следния дневен ред: 

1. 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 

3938 броя дружествени дяла с минимална стойност 10 лева всеки един, 

представляващи 51 % от капитала на „Водоснабдяване и канализациш“ 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 

вписвания с приложен доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица 

№20200930144356/01.10.2020г. 

2. За промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

гр.Исперих, както следва: 

2.1. В чл.5, текстът „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. 

 



           

 

Изрично по отношение на т.1 от дневния ред, е разяснено, че срещу непаричната вноска с 

предмет правото 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 1000 лева всяка една от капитала на 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 39 000 лева. 

 

Приемането и изключването на съдружници; даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял 

на нов член и пр. са въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството с ограничена 

отговорност (чл. 137, ал.1, т.1 от ТЗ). 

Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и приемане на 

съдружник, влизат в сила/ имат действие след/от вписването им в търговския регистър. (чл. 140, ал.3 

и ал.4 от ТЗ). 

Община Исперих е съдружник с 27% собственост от капитала на „ВиК“ ООД. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 и чл. 139, ал.1 

от Търговския закон, във връзка с Дружествения договор на „ВиК“ ООД гр.Исперих и Наредба № 26 

За условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение № 524, Протокол 58 от 27.05.2015 г. 

на ОбС - Исперих), предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

І. Упълномощава, Бейти Бекир – Председател на Общински съвет - Исперих, мандат 2019г.-

2023г.,  като представител в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр.Исперих, което 

ще се проведе на 17.02.2021г., да гласува по решенията, посочени в дневния ред, както следва: 

1. 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 

3938 броя дружествени дяла с минимална стойност 10 лева всеки един, 

представляващи 51 % от капитала на „Водоснабдяване и канализациш“ 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 

вписвания с приложен доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица 

№20200930144356/01.10.2020г. – да гласува  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

2. Решение: За промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

– гр.Исперих, както следва: 

2.1. В чл.5, текстът „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. 

(3) 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. 

(4) 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  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 



           

 

3. По отношение на т.3 от дневния ред „Разни“ и/или при включване на допълнителни  

въпроси за обсъждане в дневния ред, упълномощеното лице следва да гласува, и/или поставя такива, 

като съобрази на първо място интересите на Община Исперих и в никакъв случай не накърнява 

последните.  

 

 

 

 

С уважение, 

БЕЙТИ БЕКИР 

Председател на Общински съвет- Исперих 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

ДО 

Г-Н БЕЙТИ БЕКИР 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от Любица Бочева – Ст.юрисконсулт  

при отдел „АО и ГРАО“ на Община Исперих 

 

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение по докладна 

записка за провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр.Исперих на 

17.02.2021г.  (упълномощаване на представител и позицията при гласуване по въпросите 

от дневния ред)                   

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

С настоящото Ви представям становище, което следва да се счита за съгласуваност от 

правоспособен юрист по смисъла на чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

/мандат 2019-2023г./, относно законосъобразността на основанията, въз основа, на които е изготвен 

проект на решение по докладна записка за провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ 

ООД, гр.Исперих на 17.02.2021г. (упълномощаване на представител и позицията при гласуване по 

въпросите от дневния ред), което становище следва да е налично, за да бъде допусната последната до 

разглеждане на съответна постоянна комисия, респ. на сесия на/при Общински съвет – Исперих. 

Обект на настоящото становещи е редът за упълномощаване на представител, като участник 

в насроченото за 17.02.2021г. Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр.Исперих, както и 

основанието за определяне на позициите при гласуване по въпросите от дневния ред, не и самите 

позиции. 

По своята правна природа, „ВиК“-гр.Исперих е ООД и по отношение на него се прилагат 

разпоредбите на чл. 113 и сл. от ТЗ. 

Приемането и изключването на съдружници; даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял 

на нов член и пр. са въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството с ограничена 

отговорност (чл. 137, ал.1, т.1 от ТЗ). 

Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и приемане на 

съдружник, влизат в сила/ имат действие след/от вписването им в търговския регистър. (чл. 140, ал.3 

и ал.4 от ТЗ). 

Макр, че разпоредбата на чл. 137, ал.6 от ТЗ, изрично изключва съдружниците - юридически 

лица и законни представители от съдружниците в ООД, от тези, които могат да гласуват чрез 

представител само при изрично писмено пълномощно, в чл. 19 от Наредба № 26 За условията и реда 

за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за 

съвместна дейност (приета с Решение № 524, Протокол 58 от 27.05.2015 г. на ОбС - Исперих), в т.1-

т.15 са изредени случаите, в които представителите на общината в общото събрание на търговските 

дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят изявления, извършват действия и 

изразяват становища в общото събрание на съдружниците, само след изрично решение на 

Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, като сред 

сочените са и тези, с които се изменя и допълва дружествения договор; приема или изключва 

съдружник; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял, какъвто характер имат и въпросите, 

заложени в дневния ред на насроченото за 17.02.2021г. Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ 

ООД, гр.Исперих. 

 Подчертано, горният абзац указва, че не е необходимо пълномощно, по смисъла на чл. 

137, ал.6 от ТЗ  - т.е да бъде физически представено изрично писмено пълномощно, НО ПЪК Е 

НЕОБХОДИМО изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, 



           

 

действията или становищата, респ. начинът на гласуване по точките от дневния ред, на 

представителите на съдружника-община Исперих, в Общото събрание. 

Отделно от горното, изрично е предвидено, че представителите на общината в търговските 

дружества, в които общината е съдружник или акционер: 1. предлагат за одобрение от Общинския 

съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган 

за управление; 2. са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено дейността 

си пред Общински съвет, както и да информират в три-дневен срок за предстоящи и приключили 

заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на 

заседанията. 

 

Водена от горното, намирам проект на решение, предложен в докладна записка за 

провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр.Исперих на 17.02.2021г.  

(упълномощаване на представител и позицията при гласуване по въпросите от дневния ред), за 

съответстващо на законовите и подзаконови нормативни актове в областта, а докладната - 

съдържаща необходимите реквизити, адресирана до компетентен орган. 

 

Настоящото становище следва да се счита за съгласуваност от правоспособен юрист по 

смисъла на чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-

2023г./. 

 

 

Изготвил: 

Любица Бочева 

Ст.Юрисконсулт при Община Исперих 

 


