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ЗАСЕДАНИЕ
№ 30
Проведено на 08.02.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ - председател на Общинския съвет;
Днес, 08.02.2022 от 09:30 часа в Зала на ОбС, се проведе извънредно
заседание на Общински съвет - Сливен.
От 41 общински съветници на заседанието присъстваха 33.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
Уважаеми г-н Радев, уважаеми господа заместник-кметове, уважаеми
г-н Рашев, колеги! На основание чл. 13, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, определям г-жа
Веселина Тонева за дежурен заместник-председател на днешното
заседание на Общински съвет Сливен, а за протоколист определям г-жа
Цветелина Тачева.
Извършваме в момента проверка на кворума. За участие в днешното
извънредно заседание на общинския съвет са регистрирани 27 общински
съветника и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1
от нашия правилник, откривам ТРИДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Сливен.
Колеги, знаете, че извънредно заседание се свиква само по една
единствена точка. Имате ли забележки, мнения, изказвания по проекта за
дневен ред? Не виждам. Колеги, гласуваме дневния ред.
С 27 гласа „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“…
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – И уточняваме: 27 гласа „за“ от системата плюс гласа
на г-жа Веселина Тонева, г-жа Соня Келеведжиева, г-н Васил Петров, г-н
Мартин Славов и г-жа Мария Григорова, т.е. с 32 гласа „за“ 0 – „против“, 0
– „въздържали се“ приехме дневния ред.
Общинският съвет гласува и със "за" - 32, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0, прие следния
ДНЕВЕН РЕД
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Упълномощаване на представител на Община Сливен в
1. 30-00-107 Общото събрание на "Водоснабдяване и канализацияСливен" ООД.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, ако трябва да изчакаме за системата?
Колеги, преминаваме към първа и единствена точка от дневния ред.
Точка 1 (Първа)
30-00-107/04.02.2022 г. Упълномощаване на представител на Община
Сливен в Общото събрание на "Водоснабдяване и канализацияСливен" ООД.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тъй като имаме възможност да проведем
това извънредно заседание и без предложението по него да бъде
разгледано от комисиите, но тъй като то е изключително важно три от
постоянните комисии разгледаха предложението. Това са комисиите по
нормативна уредба, законосъобразност на актовете на общинския съвет,
постоянната комисия по финанси, бюджет и икономическо развитие и
постоянната комисия по оперативен контрол.
За това, г-н Васил Петров - зам.-председател на комисията по
нормативна уредба да ни запознае със становището на комисията.
ВАСИЛ ПЕТРОВ – Зам.-председател на ПК по НУЗАОбСКИРОбС
Добро утро, колеги! Уважаеми г-н Митев, уважаеми колеги,
уважаеми г-н Кмете, комисията по нормативна уредба и законосъобразност
на актовете на общинския съвет проведе заседание. Счита, че така
направеното предложение е законосъобразно. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Петров. Да чуем становището на
комисията по оперативен контрол. Г-н Мустафа Мустафов.
МУСТАФА МУСТАФОВ – Председател на ПК по ОК
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги,
на проведено заседание на комисията преди половин час, комисията
подкрепя така направените предложения с 4 гласа „за“, 2 – „против“, 1 –
„въздържали се“. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Мустафов. И да чуем становището на
комисията по финанси, бюджет и икономическо развитие. Г-н Стоянов,
заповядайте.
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ГЕОРГИ СТОЯНОВ – Председател на ПК по ФБИР
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги,
комисията по финанси, бюджет и икономическо развитие на свое
заседание разгледа така направеното предложение. Гласува точките
поотделно, първа и втора точка, като ги приема с 6 гласа „за“ и 3 –
„против“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Стоянов. Колеги, в комисиите, които
разгледаха предложението, възникна идеята да бъде изслушан управителя
на ВиК-Сливен- г-н Рашев. Да уточним, обаче, дали е по-добре първо да
изчакаме изказвания от залата и тогава или първо него да изслушаме?
Реплика от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, добре. Г-н Рашев, заповядайте. Да ни запознаете
защо и кое наложи това свикване на извънредно заседание, извънредно
Общо събрание на ВиК-Сливен и предложенията за решение в негопредложения на кой са.
СЕВДАЛИН РАШЕВ – Изказване
Благодаря Ви, г-н Председател. Уважаеми общински съветници,
може би беше по-хубаво да чуем първо някакви въпроси, може би беше
малко по-добре да чуем какво точно Ви интересува, за да мога да отговоря.
Сега, това което мога да Ви кажа, че дневния ред на събранието е
зададен от „Български ВиК холдинг“ и основното в него е желанието на
тази структура да подкрепя дружествата, които са в нея, дъщерните фирми,
това са ВиК дружествата, между които и нашето.
Проблемът с електроенергията не е от вчера, не е нов. Тука няма да
го изясним със сигурност, но той съществува и мога да Ви кажа, че това е
един тежък воденичен камък, който притеснява не само нашето дружество,
а всички които са в системата на „Български ВиК холдинг“.
И така, това което наложи и зададе дневния ред е, че дружеството
изпитва големи затруднения със заплащането на електроенергията. Това е,
за първа точка говоря. При фактури, които излизат месечно, почти за
милион лева и при приходи от милион и петдесет или там милион и сто
хиляди лева няма как да успяваме да заплащаме електроенергията, да
поддържаме всички вменени ни от комисията по енергийно и водно
регулиране изисквания, показатели и безброй точки, които са заложени в
бизнес-плана. Казвам безброй, защото наистина е така. Системата за
управление е много тежка. Не знам от кого е взаимствана, но наистина
много трудно и много мъчително регулиране. Та това, което се натрупа за
миналата година има възможност и по решение на Министерския съвет
тези пари да бъдат възстановени.
3

Чувам сега, че 60 милиона са отпуснати за тази цел, между които за
миналата година 3 милиона трябва да получи нашето дружество. Така че,
ако има въпрос как ще се отрази върху цената тази сума, която ще получим
от ВиК холдинга- това няма да има съществено значение. Там ще бъдат
платени някаква минимална част от лихви, защото този заем, този кредит,
който ни е необходим сега, в момента, това е просто да не измъчваме
повече ЕРП-тата, които по същия начин трябва от някъде да вземат тези
пари, да ни доставят електроенергията, да плащат. И тях ги притискат.
Така че, след като до края на март бъде възстановена сумата, това
задължение ние ще го погасим и това няма да окаже някакво съществено
влияние върху цената. Всъщност, цената още не е разглеждана. Бизнесплана влиза в рамките на мораториума, който правителството наложи за
цени на електроенергия, за цени на вода, такси на телефонните оператори.
Това по първа точка.
А сега, ако по-нататък питате как ще се развива дейността, как ще
върви дружеството? Основен приоритет, естествено, е изпълнението на
проекта, който се финансира почти изцяло от ОП „Околна среда“. Знаете,
той е на стойност 130 милиона лева като има и една част, която
съфинансира държавата, една част, която съфинансира дружеството.
Работите обхващат един много голям обем от строително-монтажни
дейности. Това са, знаете в „Речица“, изпълнението на канализацията на
целия квартал. Това са 30 километра главни и второстепенни профиликанализационни. И сега работим много усилено, за да може заедно с
канализацията да реконструираме и вътрешната водопроводна мрежа,
която е изпълнена преди много години- да не казвам миналия век. И няма
да използвам думата морално остаряла, но е толкова износена, че може да
се каже спокойно, че водоснабдяването в „Речица“ е в много тежко
състояние. Всеки ден правим аварии покрай групата, която сменя
канализацията. Така че, добре е, наистина, с едното да бъде подменено и
другото. Интерес представлява и…
Първо да кажа, че 70 от милионите са за Сливен, 30 са за Нова Загора
и има 20 и няколко милиона данък добавена стойност. Общо са 130
милиона почти. В Сливен изпълняваме реконструкция и изграждане на
нови мрежа и канализация в Сливен и в Нова Загора, които са в момента
достигнали на изпълнение почти 15%, като вече през пролетния период
строителната дейност ще се забърза- водопроводни и канализационни
мрежи и съпътстващи съоръжения.
Наред с това в Сливен ще трябва да бъде изграден и довеждащия
водопровод от пречиствателната станция, който е на стойност 19 милиона
лева и водопроводните връзки към и от пречиствателната станция - 23
километра водопроводна мрежа. В Нова Загора са 17 километра
водопроводна мрежа, 4 километра канализационни профили. Това по
отношение на мрежите.
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На много сериозна реконструкция подлежи и пречиствателната
станция за отпадъчни води в гр. Сливен, която обхваща една много обемна
дейност в частта отделяне на каловите съставки, тяхното изсушаване и
оползотворяване, съответно и достигане до екологичните нива и цели,
които са заложени в нашия бизнес-план. Същото е и с Нова Загора. Там
мога да кажа, че пречиствателната станция ще бъде построена отново, като
и за двете пречиствателни станции отпуснатите средства са около 9
милиона лева.
Изключителен интерес представлява и системата за управление
SCADA, което представлява дистанционно отчитане от разстояние на
резултатите на машините, на помпените агрегати и въобще на цялото
оборудване, което имаме. И така като завършек и като корона на
дейността- това е въвеждането на ГИС системата, което е наша географска
информационна система, което е наше желание от много години вече. Тя
обхваща всички отдели, всички дейности на дружеството и представлява
един цялостен завършек на нашата дейност, за която, така да се каже, с
малко усилия човек може да добие пълна представа за това какво се
случва, на кое място е, какви аварии има, какви водопроводи, диаметри,
метри, така, абсолютно всичко, което наистина касае нашата дейност.
И това е най общо. Ще бъда кратък. Има много подробности.
Проекта е голям, даже дотолкова голям, че имаше възможност дори в
Брюксел да отиде, там да бъде одобряван. Казвам за щастие остана тука,
защото в Брюксел е трудно и там трябва човек да има много добри
възможности и комуникации каквито… Такъв голям проект досега ние не
сме управлявали и всъщност сега в момента в движение се учим на много
от нещата, които трябва да направим.
Що се касае по втора точка: точката е зададена, наистина, от ВиК
холдинга, който определя дневния ред на събранието. Но, основното са
парите, които са необходими за заплащането на електроенергията. Значи,
повтарям пак, за последно, да не поставяме в изключително затруднени
положения ЕРП-тата, тъй като не е само ВиК-Сливен. Всички дружества
им тежат в момента.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Рашев. Колеги, имате думата за
изказвания. Г-н Васил Петров, заповядай.
ВАСИЛ ПЕТРОВ - Изказване
Така, аз ще повторя… Ще се възползвам от това, че г-н Рашев е тук и
ще повторя въпросите, които зададох горе в комисии. Първо: за какъв
период от време са натрупани тези два милиона и близо двеста хиляди като
задължения и съответно означава ли това, че на всеки период от времеподобен, в предвид това, че приходите ни, нали, са що-годе константни, ще
се събираме, за да гласуваме нов заем, който да не притеснява ЕРП-тата?
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Този заем, като казахте какъв е разхода за ток и какви са приходите,
този заем ще може ли да го плаща дружеството?
И третия ми въпрос е на база Вашето изказване, г-н Рашев. Доста
полезно беше. О кей, проект на пречиствателна станция… Можем ли сега
от тази трибуна да кажем ориентировъчен срок, кога все пак ще имаме?
Мисля че, този въпрос от години касае всички жители. Всички жители се
интересуват. И ако има някаква яснота, кога ще имаме завършена
пречиствателна станция? Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Петров. Колеги, други изказвания?
Г-н Петров, говорим за пречиствателната станция за питейни води
или…?
Реплика от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – За питейни, да. Колеги, други изказвания?
Изчакваме, ако има изказвания, тогава г-н Рашев да отговори. Не виждам.
Г-н Рашев, да отговорите на въпросите. Ако правилно съм записал,
първия беше: за кой период са задълженията. Нали така?
СЕВДАЛИН РАШЕВ – Да, благодаря Ви г-н Председател. Периода, в
който са натрупани тези задължения е цялата 21-ва година. И преди малко
стана дума за това, че всъщност взимаме този заем заради това, че е
възможно да бъде изключено електрозахранването на редица наши обекти.
И като изключим Сливен, който получава водоснабдяването си от язовира,
цялата останала област ще остане без водоснабдяване. Така че, въпросът е
правилен и аз съм мислел много по него.
Сега в момента подготвяме документите, които се изискват от нас, за
да получим тези около 3 милиона са всъщност, които са дадени миналата
година. Значи, ние искаме два милиона и сто хиляди лева и с тези пари,
които, надявам се до края на март, така поне има уверение, че ще ги
получим от държавата, ние ще погасим този заем или кредит да го нарека.
Това че, наистина, пак ли ще се събираме и че след месец отново ще
изпаднем в същата ситуация когато, да речем, при тази цена на
електроенергията ние трябва да разплащаме около милион лева на месец.
Този въпрос го задавам и аз и това, което получавам като уверение… Това
е твърде обезпокоително наистина. Не може всеки месец да искаме пари от
холдинга и да настояваме за помощи, пък и не е редно. Така че, това ще
има радикално решение. Поне такова е уверението.
Сега, дали държавата ще поеме по някакъв начин разходите на
цената по фактурите и това, което е заложено като електроенергия в
бизнес-плана в цената на водата, дали някакъв друг механизъм. Не мога
точно да определя и да кажа, но радикално решение ще има до края на
март, поради което ние да не се събираме тука всеки месец и да казваме, че
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сме пред положение, при което електроразпределителните дружества ще
искат да изключат захранването.
А сигурно става дума за пречиствателната станция за питейни води,
която наистина от много години е в перманентен строеж. Значи, за нея
мога да кажа, че тя на 90 и няколко процента е изградена от предния
период, който… Тя е ангажимент на Министерството. Най-вече това,
всъщност, трябва да се знае. Нашия ангажимент е да подменим
довеждащия водопровод и връзките до пречиствателната и от нея към
трите зони на града.
За Министерството мога да кажа, че то подготвя обществена
поръчка- вече са накрая. Целта е нашата дейност и тази която извършва
Министерството да са съгласувани. Да не стане така, че има изградена
пречиствателна станция, а пък няма връзки към нея или пък обратното: да
има връзки, а да няма пречиствателна станция. До края на 23-та година
искрено, наистина, се надявам да я видя в действие. Това е един изстрадан
проект от дружеството, от хората в града и що се касае до нас - ние
полагаме всички усилия, за да може да имаме една от най-хубавите води за
пиене в Сливен. Говоря за кладенците, които и без това от там водата е с
много хубави качества, но е и много скъпа.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Рашев. Колеги, изказвания? Не
виждам.
В комисиите, които разгледаха предложението, колеги, стигнахме до
едно единодушно предложение. Тъй като не бива да обвързваме решенията
по отделните точки в едно, да гласуваме за всяка една от точките
поотделно. Така че, ще направим сега пет гласувания. Първото е по общата
точка, второто е по точка 1 от дневния ред на Общото събрание, по втора
точка, трета точка и петото гласуване ще бъде по точка 2 от нашето
предложение.
Още веднъж питам, има ли изказвания? Не виждам.
Преди да почнем гласуването само да уточним, г-н Стоянов, във
Вашето предложение, че всъщност Георги Стоянов не е зам.-председател, а
секретар на комисията. Приемате ли? Да. Така че, колеги, ще гласуваме
предложението на г-н Стоянов с тази поправка от мен и приета от
вносителя.
Преминаваме към гласуване на първа точка и затова ще Ви помоля
много внимателно да слушате какво точно гласуваме. Първата точка е:
„Упълномощава Мустафа Юсеинов Мустафов - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на „Водоснабдяване и
канализация-Сливен“ ООД да участва в свиканото извънредно Общо
събрание на акционерите на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“
ООД, насрочено за 10.02.2022 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на
дружеството „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, находяща се в
гр. Сливен, ул.“6-ти септември“ №27, т.е гласуваме само в момента да
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упълномощим г-н Мустафов да участва в Общото събрание, а как ще
гласува ще го оторизираме, в зависимост от това как ще гласуваме по
следващите точки.
Гласуваме точка първа от решението, а именно упълномощаваме г-н
Мустафов да участва в общото събрание. Гласуваме.
С 30 гласа „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“…
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – С 30 гласа от системата плюс гласа „за“ на г-жа
Мария Григорова, г-н Николай Кадирев и Денко Делчев, т.е. с 33 гласа
„за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“ приехме точка първа от нашето
предложение.
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 0 ......
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: За
СВЕТОМИР ГEОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: За
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: За
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: За
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, преминаваме към гласуване на точка 1.1. от
предложението, а именно: „Вземане на решение „ВиК – Сливен“ ООД да
получи временна финансова помощ под формата на заем, при обичайните
пазарни условия от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, в размер на
2 158 358 лв. /два милиона сто петдесет и осем хиляди триста петдесет и
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осем лв./ за покриване разходите за електроенергия на представляващото
от мен дружество „ВиК-Сливен“ ООД.“ Колеги, гласуваме.
С 24 гласа „за“, 1 – „против“, 6 – „въздържали се“… Колеги, има ли
някой извън системата?
Повтарям резултатите от гласуването: с 24 гласа „за“, 1 – „против“, 6
– „въздържали се“ приехме това предложение за решение на общото
събрание на ВиК-Сливен.
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 24, 'против' - 1 и 'въздържали се'
- 6 ......
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: Против
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: Въздържал се
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
СВЕТОМИР ГEОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: Въздържал се
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: Въздържал се
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: За

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, преминаваме към гласуване на точка 1.2. от
нашето предложение, а именно: „Вземане на решение за упълномощаване
на изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи
договор за управление и контрол на „ВиК-Сливен“ ООД с управителя
Севдалин Рашев Рашев.“ Колеги, гласуваме.
С 23 гласа „за“, 1 – „против“, 7 – „въздържали се“… Колеги, извън
системата някой гласувал? Не виждам.
Повтарям резултатите по точка 1.2. от системата: „за“ – 23, 1 –
„против“, 7 – „въздържали се“.
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 23, 'против' - 1 и 'въздържали се'
- 7 ......
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: Въздържал се
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: Въздържал се
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: Против
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
СВЕТОМИР ГEОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: Въздържал се
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: Въздържал се
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: За

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, преминаваме към гласуване на точка 1.3. от
дневния ред, точката е „Разни“ и да гласува нашия представител по
вътрешно убеждение и в защита на интересите на Община Сливен. Колеги,
гласуваме.
С 24 гласа „за“, 0 – „против“, 7 – „въздържали се“ и точка 1.3.
приехме от предложението на Общинския съвет.
Извън системата? Не виждам.
Реплики от залата.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да. 24 гласа „за“ от системата плюс гласа на г-жа
Мария Григорова, с 25 гласа „за“, 0 – „против“, 7 – „въздържали се“ и
точка 1.3. беше приета.
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 7 ......
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: Въздържал се
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: Въздържал се
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: За
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
СВЕТОМИР ГEОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: Въздържал се
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: Въздържал се
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, гласуваме последната точка 2 от нашето
предложение: На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението, като са описани мотивите. Гласуваме точка 2 от
нашето предложение. Гласуваме.
С 24 гласа „за“ от системата плюс гласа на г-жа Мария Григорова, с
25 гласа „за“, 0 – „против“, 6 – „въздържали се“ и точка 2 от
предложението по точка 1 от дневния ред беше приета.
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се'
- 6 ......
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: За
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: За
МИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ: За
МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: Въздържал се
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: За
РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
СВЕТОМИР ГEОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: Въздържал се
СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ: Въздържал се
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ: За
СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ: Въздържал се
ТОДОР ДОНЕВ БРАТАНОВ: За
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ: За
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА:За
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РЕШЕНИЕ
№ 905
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 и постъпилата покана от
изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“
ООД гр. Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава Мустафа Юсеинов Мустафов - Представител на
Община Сливен в Общото събрание на акционерите на „Водоснабдяване и
канализация-Сливен“ ООД да участва в свиканото извънредно Общо
събрание на акционерите на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“
ООД, насрочено за 10.02.2022 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на
дружеството „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, находяща се в
гр. Сливен, ул.“6-ти септември“ №27 и да гласува по предложения дневен
ред, както следва:
1.1. По точка 1 от дневния ред: „Вземане на решение „ВиК –
Сливен“ ООД да получи временна финансова помощ под формата на заем,
при обичайните пазарни условия от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.
София, в размер на 2 158 358 лв. /два милиона сто петдесет и осем хиляди
триста петдесет и осем лв./ за покриване разходите за електроенергия на
представляващото от мен дружество „ВиК-Сливен“ ООД.“
– да гласува „ЗА” приемане на следното
Решение:
Вземане на решение „ВиК – Сливен“ ООД да получи временна
финансова помощ под формата на заем, при обичайните пазарни условия
от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, в размер на 2 158 358 лв. /два
милиона сто петдесет и осем хиляди триста петдесет и осем лв./ за
покриване разходите за електроенергия на представляващото от мен
дружество „ВиК-Сливен“ ООД“.
1.2 По точка 2 от дневния ред: „Вземане на решение за
упълномощаване на изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“
ЕАД да сключи договор за управление и контрол на „ВиК-Сливен“ ООД с
управителя Севдалин Рашев Рашев.“
- да гласува „ЗА“ приемане на следното
Решение:
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„Вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния
директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи договор за
управление и контрол на „ВиК-Сливен“ ООД с управителя Севдалин
Рашев Рашев.“
1.3. По точка 3 от дневния ред: „Разни“
- да гласува по вътрешно убеждение и в защита на интересите на
Община Сливен.
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.

ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, с това изчерпваме точка единствена от
дневния ред. Благодаря Ви за участието и приятен ден! Закривам
извънредното, тридесето, заседание на Общински съвет Сливен.

Заседанието беше закрито в 10:04 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/п/

Димитър Митев
ДЕЖУРЕН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/п/

Веселина Тонева

ПРОТОКОЛИСТ:

/п/

Цветелина Тачева
Вярно с оригинала!
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