ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 825
Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в
капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Камен С. Костов – заместник-кмет на община
Сливен „Устройство на територията и строителство“ да представлява
Община Сливен в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен на свиканото извънредно общо
събрание на съдружниците, насрочено за 17.12.2021 г. /петък/ от 11:00 часа
в сградата на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, на адрес: гр. София, бул.
„Цариградско шосе“ №115Л, сграда С и да гласува както следва:
1.1. По точка 1 от дневния ред „Вземане на решение за получаване на
заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 8 800 712 (осем
милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лева за
финансиране изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната
водопроводна мрежа на кв. „Речица“, гр. Сливен“, за който е издадено
Разрешение за строеж № 455 от 12.11.2021 г. на Община Сливен“
- да гласува „ЗА“ приемане на следното
Решение: Дава съгласие за получаване на заем от „ВиК холдинг“ ЕАД в
размер на 8 800 712,00 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и
дванадесет) лева за финансиране изпълнението на проект „Реконструкция
на вътрешната водопроводна мрежа на кв. „Речица“, гр. Сливен.

1.2. По т.2 от дневния ред „Разни“
- Да гласува „Против“
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Мотиви за предварителното изпълнение: Защита на особено важни
държавни и обществени интереси и предотвратяване забавата на
изпълнението и настъпване на значителни или трудно поправими вреди.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 15.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

