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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 6
от заседанието на 25.03.2016г.
по точка 2 от дневния ред
ОТНОСНО: Вземане на решение на Общото събрание на съдружниците, "В и К" ООД Монтана да сключи договор с Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана
от дружеството, за стопанисване, подържане, експлоатация на В и К системите и
съоръженията и предоставяне на В и К услуги на потребителите

РЕШЕНИЕ № 44
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от Търговския
закон /ТЗ/, във връзка с чл. 138, ал. 1 от ТЗ и чл. 19, ал. 4 от Дружествения договор на "В и
К" ООД-Монтана, където община Брусарци е съдружник, Общински съвет – Брусарци
РЕШИ:
1. Дава съгласие, с оглед изискването на чл. 198о, ал. 1 от ЗВ и чл. 198п, ал. 1 от ЗВ,
"Водоснабдяване и канализация " ООД - Монтана да сключи договор за стопанисване,
подържане, експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К
услуги на потребителите срещу заплащане (на основание чл. 198п, ал.1, предложение първо
от ЗВ) за срок от 15 /петнадесет/ години с Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от дружеството за възлагане на дейности по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.
2. Упълномощава Управителя на "В и К" ООД - Монтана, да сключи договор за
стопанисване, подържане, експлоатация на В и К системите и съоръженията и
предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу заплащане (на основание чл. 198п,
ал.1, предложение първо от ЗВ) за срок от 15 /петнадесет/ години с Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от дружеството, за възлагане на дейности по чл. 198о,
ал. 1 от Закона за водите, във връзка с решението по т. 1.
3. Упълномощава инж. Петър Цветков Димитров - зам.-кмет на община Брусарци, като
представител на общината, в качеството и на съдружник във "В и К" ООД, да подпише и
представи Заявление, съгласно условията на чл. 139, ал. 2 от ТЗ за взетите решения по т. 1 и
т. 2 от настоящето решение.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов

За
За
За
За

5. Бойка Георгиева Христова
6. Валери Любенов Тодоров
7. Димитър Маринов Митов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За

Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

