
Вх. № 93-00-163/04.02.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Христина Чолакова-Председател на Общински съвет-Котел

Относно: Упълномощаване на представител на Община Котел за участие в
извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация–
Сливен“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет-Котел, с вх. № 30-00-122/01.02.2022 г., постъпи покана от
управителя на „Водоснабдяване и канализация– Сливен“ ООД за провеждане на
извънредно Общо събрание на съдружниците на дружеството на 10.02.2022 г. от 11.00
часа. Съгласно чл. 11 от Наредба за упражняване правата на собственик върху
общинската част от капитала на търговските дружества (НУПСВОЧКТД) на Общински
съвет – Котел, в търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник,
общинският съвет упълномощава длъжностно лице, което да представлява общината в
общото събрание на дружеството. Внасям настоящото предложение, с което следва да
бъде избран упълномощен представител на Община Котел на когото общинският съвет
следва да даде мандат как да гласува по всяка една от точките от дневния ред на
извънредното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация -
Сливен” ООД. Предвид това, че извънредното Общо събрание е свикано за 10.02.2022г.,
налице е обосновава необходимост от свикване на извънредно заседание на Общински
съвет – Котел, на което настоящото предложение да бъде разгледано.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 49, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 17 от Наредба за
упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските
дружества и чл. 138, ал. 1 от Търговски закон, предлагам на Общински съвет – Котел да
вземе следното

Р ЕШ Е Н И Е:

І. Упълномощава г-н Ш. Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел за свой
представител, който да представлява Община Котел в извънредното Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД на 10.02.2022 г.

ІІ. Относно предложения дневен ред, определя позиции и дава мандат на
представителя на Община Котел да гласува, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред: „Вземане на решение „Водоснабдяване и Канализация –
Сливен“ ООД да получи временна финансова помощ под формата на заем, при
обичайните пазарни условия от „Български В и К холдинг“ ЕАД, гр. София, в размер на
2 158 358 (два милиона сто петдесет и осем хиляди триста петдесет и осем) лв. за



покриване разходите за електроенергия на представляваното от мен дружество
„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“ - да гласува - …………

2. По т. 2 от дневния ред: „Вземане на решение за упълномощаване на
изпълнителния директор на „Български В и К холдинг“ ЕАД да сключи договор за
управление и контрол на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД с управителя
С. Рашев“ - да гласува - ………….

3. По т. 3 от дневния ред: „Разни“ Да гласува по вътрешно убеждение и в защита
на интересите на Община Котел.

Приложения:
Покана с вх. № 30-00-122/01.02.2022г.

Председател на Общински съвет – Котел: (п)
(Христина Чолакова)



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМПРЕДЛОЖЕНИЕ

Внесено от Христина Чолакова-Председател на Общински съвет-Котел

Относно: Допълване на предложение с наш вх. № 94-00-9/16.10.2020г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По повод постъпила покана в Общински съвет-Котел, с вх. № 30-00-
387/09.10.2020г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация– Сливен“ ООД за
провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на дружеството на
20.10.2020г. от 11.00 часа, от мен, като председател на съвета е внесено предложение,
с вх. № 94-00-9/16.10.2020г., което ще бъде разгледано на свиканото на 20.10.2020г.
извънредно заседание на Общински съвет-Котел. С предложението се предлага избор
на упълномощен представител на Община Котел на когото Общинският съвет следва
да даде мандат как да гласува по всяка една от петте точки от дневния ред на
извънредното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация -
Сливен” ООД. Предвид това, че Общото събрание е свикано за 20.10.2020г. В тази
връзка констатирах, че в предложението е пропуснато изразяването на позиция по
една от петте точки, а именно по т.4 от дневния ред, поради което с настоящото
предложение внасям допълнение на предложение, с наш вх. № 94-00-9/16.10.2020г.,
както следва:

т. 4 от проекта за решение става т. 5.
Допълва се проекта за решение, като се създава нова т. 4 със следното

съдържание:
„по т. 4 от дневния ред: „Вземане на решение „ВиК- Сливен” ООД да получи

финансиране от „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, в размер до 1,5 млн. лв. и за
сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни проект
на договор за заем. Средствата да се използват за покриване на безспорните просрочени
задължения за ел. енергия на ВиК-Сливен „ ООД към „ЧЕЗ Трейд България „ ЕАД -
доставчик на ел. енергия средно напрежение за дружеството.” – да гласува „ЗА”.

Настоящото предложение за допълнение е неразделна част от предложение,
с наш вх. № 94-00-9/16.10.2020г., като същото да се изпрати на всички общински
съветници.



Председател на Общински съвет-Котел:
(Христина Чолакова)


