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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 7
от заседанието на 28.04.2016г.
по точка 9 от дневния ред
ОТНОСНО: Вземане на решения на Общото събрание на съдружниците на "В и К" ООД Монтана, което ще се проведе на 16.05.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 55
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. 138, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 139, ал.
1 от ТЗ и чл. 17 от Дружествения договор на "В и К" ООД-Монтана, където община Брусарци е
съдружник, Общински съвет – Брусарци
РЕШИ:
1. Приема отчета на управителя на "В и К" ООД - Монтана за дейността и Годишния
финансов отчет на дружеството за 2015 г.
2. Освобождава от отговорност управителя на "В и К" ООД - Монтана за 2015 г.
3. Печалбата на "В и К" ООД - Монтана за 2015 г. да се разпредели в съответствие
разпореждане № 2 на Министерски съвет от 18.02.2016 г. Неразпределената печалба да се отнесе
в сметка "Други резерви на дружеството.
4. Приема предложението на одитния комитет на "В и К" ООД - Монтана за избор на
Специализирано одиторско предприятие "Финстаб" ООД, гр. София за извършване на текущи
проверки и заверка на годишния финансов отчет на "В и К" ООД - Монтана за 2016 г.
Възнаграждението по договора с одитора да бъде 4500 (четири хиляди и петстотин) лева без
ДДС.
5. Приема предложението на Управителя на "В и К" ООД - Монтана за избор на състав на
Одитния комитет от трима члена и с мандат три години както следва:
a.
Галина Венчова Енчева - икономист;
b.
Людмила Станчева Спасова - икономист;
c.
Габриела Малинова Лилкова - юрист
6. Дава съгласие на основание чл. 10.10 от договора между "АВиК" Монтана и "В и К"
ООД - Монтана, дружеството да учреди безусловна банкова гаранция от "СИБАНК" ЕАД в полза
на "АВиК" в размер на 10300 (десет хиляди и триста) лева, за срок от 5 (пет) години.
7. Дава съгласие Общото събрание да упълномощи управителя инж. Валери Димитров
Иванов да представлява дружеството пред "СИБАНК" ЕАД, като подпише всички необходими
документи във връзка с предоставянето на банковата гаранция, в т.ч. Договора за издаване на
банкова гаранция
8. По т. 8 "Разни" Представителят на община Брусарци да гласува както реши, запазвайки
интересите на общината..
9. Упълномощава инж. Петър Цветков Димитров - зам.-кмет на община Брусарци, като
представител на общината, в качеството и на съдружник във "В и К" ООД - Монтана, да гласува
на Общото събрание, което ще се проведе на 16.05.2016 г. в съответствие с горевзетите решения.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов

За

2. Александър Цветанов Димитров
3. Асен Владов Бузов
4. Асен Димитров Арсенов
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

Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

