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ЗАСЕДАНИЕ
№ 17
Проведено на 25.01.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ - председател на Общинския съвет;
Днес, 25.01.2021г. от 09:00 часа в Зала на ОбС, се проведе извънредно
заседание на Общински съвет - Сливен.
От 41 общински съветници на заседанието присъстваха 37.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
Уважаеми г-н Радев, уважаеми дами и господа заместник-кметове,
уважаема г-жо Радева, колеги! На основание чл. 13, ал. 4 от нашия
правилник, определям г-жа Веселина Тонева за дежурен заместникпредседател на днешното извънредно заседание на Общински съвет
Сливен, а за протоколист определям г-жа Цветелина Тачева.
Беше извършена проверка на кворума. В системата са регистрирани
34 общински съветника и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 37, ал. 1 от нашия правилник, откривам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Сливен.
Колеги, преди да започнем своята работа, на основание чл. 16, ал. 3
от нашия правилник Ви уведомявам, че в регистъра, който води
председателят на общинския съвет са регистрирани две промени в групите
общински съветници. Първата промяна е: в Групата общински съветници
на ГЕРБ се включва г-н Денко Делчев, а към Групата на БСП г-н Румен
Бозуков. Да повторя ли? Значи, повтарям: към Групата на ГЕРБ се
присъединява г-н Денко Делчев, а към Групата на БСП г-н Румен Бозуков.
Знаете, че извънредните заседания се свикват по една единствена
точка от дневния ред, а тя в днешното заседание е: Упълномощаване на
представител на Община Сливен в Общото събрание на „Водоснабдяване и
канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен. Колеги, имате думата за мнения и
становища по единствената точка от дневния ред. Г-н Петров, заповядайте.
ВАСИЛ ПЕТРОВ - Изказване
Добро утро на всички! Уважаеми г-н Митев, уважаеми колеги,
уважаеми г-н Радев! Сега, една единствена точка е, но на мен лично ми е
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нужно малко яснота да ми се внесе, така като я разгледах. Може би от
вносителя на предложението.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Г-н Петров, само уточняваме, че говорим в момента
по дневния ред. Нали така?
ВАСИЛ ПЕТРОВ - А, за дневния ред?
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, за дневния ред говорим, да. Само да не
нарушаваме процедурата. Трябва да изчакате.
ВАСИЛ ПЕТРОВ – Добре, ще изчакам.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, имате ли становища и мнения по дневния
ред? Не виждам. Колеги, гласуваме дневния ред.
С 33 гласа „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“ приехме дневния
ред на днешното извънредно заседание на Общинския съвет.
Станимир Комбалов – Обяви, че гласува „за“.
Минко Минчев – Обяви, че гласува „за“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – За протокола: 33 гласа от системата плюс гласа на
г-н Комбалов и гласа на г-н Минко Минчев – с 35 гласа „за“, 0 – „против“,
0 – „въздържали се“ приехме дневния ред.
Общинският съвет гласува и със "за" - 35, "против" - 0 и "въздържали
се" - 0, прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. 30-00-71 Упълномощаване на представител на Община Сливен в
Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр.
Сливен.

Точка 1 (Първа)
30-00-71/19.01.2021 г. Упълномощаване на представител на Община
Сливен в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, гр. Сливен.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Колеги, тук водеща е комисията по оперативен
контрол, която подкрепя предложението. Г-н Комбалов, комисията по
нормативна уредба?
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СТАНИМИР КОМБАЛОВ - Председател на ПК по НУЗАОбСКИРОбС
Комисията счете предложението за законосъобразно.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Да, благодаря. Г-н Петров, заповядайте.
ВАСИЛ ПЕТРОВ – Изказване
Благодаря. Уважаеми колеги, както всички знаем във
„Водоснадбяване и канализация – Сливен“ ООД на този етап, преди това
гласуване, община Сливен притежава 82 305 дяла от всички 274 352.
Реплика от зала.
ВАСИЛ ПЕТРОВ – Така добре ли е? Добре. Ще повторя. До тук община
Сливен в предприятието „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД
притежава 82 305 дяла от всички 274 352 дяла, което е еквивалент на 30%
участие. В настоящото предложение се предлага да подкрепим
увеличаването на капитала с 3 090 000 нови дяла, при което дяловото
участие на община Сливен във „Водоснабдяване и канализация - Сливен“
ООД ще стане малко по-малко от 2% и половина.
Аз разбирам че, нали, в мотивите за предварително изпълнение това
се прави в защита на особено важни държавни и обществени интереси, но
това са само мотивите за предварително изпълнение. Други мотиви не
видях в самото предложение.
По една или друга причина на нас се пада честта да превърнем това
наше дялово участие в нищожна част. За мен остава следния въпрос: ние
добре, ще ги прехвърлим, но срещу какво? Някак си идва като разписване
на празен чек. Поне в предложението не е описано или може би някой друг
е запознат- какво ще получат жителите на община Сливен срещу това да
стане съвсем миноритарно участие на общината в предприятието: повече
инвестиции, смяна на канализационната мрежа на някои от селата
конкретно. Какво точно ще получим ние, за да прехвърлим тези…,
всъщност ние не прехвърляме дялове, но да се съгласим нашето участие да
стане миноритарно? Защото, може би, един ден ще ни питат защо
прехвърлихте ВиК на държавата.
Така! Може би вносителят на предложението или някой друг ако
може да даде това разяснение, защото иначе става като гласуваме празен
чек и нашето участие във „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД
ще се сведе само да сме кавичките. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Петров. Г-н Радев, заповядайте.
СТЕФАН РАДЕВ - Кмет на Община Сливен Изказване
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми г-н Петров! Ще започна отзад напред с малко
предистория и факти.
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През 2017 г. може би се извърши един от ключовите елементи от
реформата във ВиК сектора, а именно, че водоснабдителните и
канализационните
мрежи,
да
го
кажем
тръбопроводите
и
канализационните колектори и пречиствателните станции за отпадни води,
се предадоха на общините, така както е собствеността по Закона за водите,
в собственост на общините и във владение на общините, като същите се
оперират от дружество оператор. В случая дружество оператор е това,
което беше оператор и преди смяната на собствеността или преди
изваждането от баланса на ВиК дружеството на тези активи, които са
публична общинска собственост. Та, този оператор продължи да оперира
мрежата. Той се избира от Асоциацията, от водната асоциация или от
общините, които се обслужват от територията, която се обслужва от ВиК
Сливен. Това са четирите общини от област Сливен: Сливен, Нова Загора,
Твърдица и Котел. Теоретично водната асоциация може да избере, може да
си направим едно дружество 100% общинско, да го изберем за оператор и
да му възложим то да стопанисва мрежата. Можем да изберем и сегашното
ВиК дружество, което е с мажоритарен собственик държавата или вече
ВиК холдинга. Когато решаваме такъв въпрос, ако става дума за
собственост, както постави въпроса г-н Петров, тогава логично е да видим
дали печелим от тази инвестиция на общината в една фирма. Сега, не
говоря за качество на услугата, която получават гражданите. То е чисто
инвестиционно да погледнем на въпроса. Поправете ме ако бъркам, но аз
не си спомням община Сливен някога да е получила дивидент от ВиК Сливен.
Състоянието на това дружество е меко казано, финансовото, меко
казано тежко. Дълги години цената на водата не е покривала реалните
разходи по нейното доставяне. Има натрупани много задължения. Може би
от 2014-2015 г. състоянието на дружеството се подобрява непрекъснато
всяка година, като 2018 г. е, мисля че, годината в която то излезе на
печалба, макар и символична. След това обаче 2019, 2020 г. всички знаете
ситуацията с язовира и със сушата, необходимостта да се ползват помпите
за водоснабдяване, много големите разходи за това от порядъка на около
2 милиона на година допълнително за ел. енергия. Дружеството много
бързо отново започна да трупа загуби.
Към момента има два основни проблема това дружество, два
проблема, с които, може би от 2019-та, от средата на 2019-та се опитваме
да се справим или поне ние като община да им помогнем да се справят.
Сметките за ток, които трябва да се плащат, за да има вода, т.е. текущите
разходи цената не ги покрива - едно и второ натрупаните задължения,
може би от период от малко повече от преди десет години, към Басейнова
дирекция, които Басейнова дирекция води дела срещу ВиК дружеството за
тези задължения. Тези дела едно по едно започнаха да излизат като
решение. Към момента ситуацията е, че дружеството дължи на Басейнова
дирекция малко над 8 милиона лева. Получихме един заем от ВиК
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холдинга, за да платим ел. енергията през миналата година, през 2020 г. 1 700 000. ВиК получи, всъщност, един заем от 1 700 000 лв., който също
трябва да се връща. Може би си спомняте миналата година, есента,
ситуацията беше доста критична, тогава когато взехме решение холдингът
да замени държавата като собственик. Буквално беше въпрос на дни да
изтече срокът даден от доставчика на ел. енергия на ВиК – Сливен да
изключи захранването на дружеството и то да остане без ток, респективно
да спрат помпите, респективно да спре водоснабдяването.
Та, ако си го представите дружеството изглежда по следния начин:
има едни задължения - 10 милиона са само тези, които казах към
Басейнова дирекция и към ВиК холдинга за този заем, който получихме.
Активите му представляват сградата която има, няколко камиона и
вземания общо взето от клиенти. Та, аз лично не бих инвестирал в такова
дружество в това състояние. За нас като община е най-добре тези
задължения да бъдат покрити от ВиК холдинга, респективно от държавата.
Иначе те трябва да се генерират от резултатите на дружеството, още от
цената на водата, която плащаме, за да се натрупат 10 милиона да платим
старите задължения. Сами разбирате, че при оборот около 14-15 милиона
на година към момента, резултат който е силно отрицателен, дай боже,
тази година тръгва добре като състояние на язовира, това да продължи да
може да разчитаме повече на гравитачно водоснабдяване, но гаранция
няма. Та, сигурно 20 години трябва да генерира печалба дружеството и то
сериозна, за да може да платим тези стари задължения.
Какъв е големия риск? ВиК дружеството в момента изпълнява проект
за инвестиция на над 100 милиона лева във водоснабдителната и
канализационната мрежа на град Сливен и на кв. Речица и пускането на
пречиствателната станция за питейни води. Проект, който нямаше да
можем да изпълняваме, ако структурата на капитала не беше такава на
дружеството, т.е. не беше с държавно и общинско участие. Рисковете при
този проект са, че подписани са договори за финансиране, но ВиК- Сливен
трябва да осигури съфинансиране от порядъка на 15 милиона. Има
договорено и съфинансиране, т.е. Фонда на фондовете да отпусне кредит
за съфинансирането на ВиК- Сливен. Това обаче не може да стане докато
то има структурата на задълженията като в момента. Докато дължи на
Басейнова дирекция 8 милиона, респективно НАП ги събира и запорира
сметките на ВиК- Сливен, няма финансова институция, която да му даде
кредит да съфинансира големия проект от 100 милиона лева. Това са двата
основни риска. Единият е текущото състояние, текущите разходи и да
може да ги покрива и да плаща тока, за да не заплашваме
водоснабдяването на града и втория - решаването на проблема със старите
задължения, така че те да не лягат на плещите на гражданите на Сливен, на
община Сливен, на областта, хайде да го кажем, защото ВиК обслужва
областта, да бъдат поети от държавата. Респективно това да освободи
възможност на дружеството да получи кредит за финансиране на водния
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проект и да успее да привлече много инвестиции, много, много
100 милиона, от европейските фондове за конкретни инвестиции в
канализационната мрежа и водопреносната мрежа и за пречиствателната
станция за питейни води на Сливен. Разбира се и на другите общини, но
основната част от тези инвестиции са насочени към община Сливен. Може
би повече от година, от 2019 г. както казах, ние се опитваме да помагаме
на дружеството в тази борба да получи такива средства от държавата, т.е.
от инвестицията в това дружество, от увеличаването на капитала на
държавата, ние като община не губим нищо. Напротив, получаваме едни
средства, които иначе ние бихме плащали, т.е гражданите на Сливен
трябваше да плащат през цената на водата, за да се платят тези
задължения.
Това обаче, сега тук ще кажа нещо в аванс, няма да е толкова лесно и
да получим такова увеличение на капитала. Предвиденото по иск,
предложеното от управителя на ВиК в дневния ред на събранието, около
30 милиона увеличение на капитала, което включва освен тези 10 милиона,
които казах, задължения към Басейнова дирекция и към ВиК холдинга заема от 1 700 000, който получихме миналата година, са включени още 20
милиона, грубо, за инвестиции за изпълнение на готови проекти, които са
правени през годините от ВиК. Те касаят по-малките населени места,
които да бъдат финансирани изпълнението им. Сега по памет цитирам.
Мисля че, става дума за 17 такива проекта, да бъдат финансирани с това
увеличение на капитала. И тук е, така, сериозната съпротива, бих казал, и
нежелание на холдинга да реализира такъв тип финансиране. А както
казах, от почти две години текат тези разговори. Тази покана на ВиК
подейства като катализатор на събитията, като ускорител, за да се вземе
решение, защото изпълнението на големия проект, за който казах, чука на
вратата и няма повече време за отлагане.
В петък имахме дълга среща с изпълнителния директор на ВиК
холдинга, с председателя на управителния съвет. Сами разбирате, че те не
са супер ентусиазирани от това да ни дадат 30 милиона и факт е, че две
години говорим за това. Силно се съмнявам, че на утрешното събрание ще
се вземе решение, че ще дойдат с ясен мандат. И при тях времето е много
кратко за вземане на решение. Имат Надзорен съвет, който трябва да го
одобри и министър. По-важното обаче е, че не са много съгласни със
структурата на увеличението. Добро е обаче, че имаме сериозен пробив,
бих го нарекъл. Вече не поставят под съмнение, че поне с 10 милиона
капиталът трябва да бъде увеличен и да бъдат платени старите задължения.
За останалите 20 милиона също са съгласни, че инвестициите във ВиК
мрежата в Сливен в годините са изостанали много, че другите, голяма част
от другите общини са имали възможност и по програмата за развитие на
селските райони и по европейските програми да инвестират повече
средства във ВиК мрежите.
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Съгласен съм, че трябва да бъдат осигурени средства за това и може
би имат донякъде основание това да не става под формата на увеличение
на капитала. Вече говоря за частта, която е над десетте милиона, свързани
със стари задължения, а парите за нови инвестиции да идват през
одобряване на конкретните проекти на ВиК - Сливен и финансирани със
заем от холдинга като дружество майка на ВиК - Сливен. Така че, аз
очаквам утре техните представители да поискат отлагане на вземането на
решение по тази точка на събранието. Да поканят управителя на ВиКСливен да отправи покана за ново събрание, на което да предложат
увеличение на капитала с около 10 милиона, може би малко повече или
малко по-малко от 10 милиона и за останалите средства да поискат или поскоро да поканят ВиК-Сливен ако иска да кандидатства при тях за
финансиране на тези проекти, които имат, разбира се оценени по
съответния ред, че са адекватни и стойностни.
По разговори, които сме имали с тях, това събрание би трябвало да е
в първата половина на месец февруари може би 9 или 10 и се надявам
наистина да стигнем до такова решение, защото, пак казвам, тези
задължения нямат друг вариант на финансиране, освен толкова да се
увеличи цената на водата, че да може да се генерират 10 милиона лева в
следващата година, за да се платят тези задължения, да се получи
финансиране, с което да се съфинансира големия проект за 100 милиона
лева за водата на Сливен. Отделно от това, важна е и втората част с
проектите за инвестиции по населените места, макар и със заемни средства
от холдинга все пак много по-добре е да получаваш заем от собственика
си, де факто от холдинга, отколкото от външен кредитор. Разбира се, тук
всеки проект подлежи на оценка, на финансова оценка доколко е
рентабилно неговото изпълнение, доколко той би подобрил и качеството, и
ефективността на предлаганата услуга, така че да генерира и
възвращаемост.
Да обобщя. Най-вероятно няма да се стигне до такова увеличение на
капитала, толкова голямо колкото ви притеснява. Аз лично съжалявам за
това. Бих предпочел всички средства да са безвъзмездни, т.е. да няма
заемна част. Не с 30 със 100 милиона да му увеличат капитала на ВиКСливен, защото тези пари ще бъдат насочени изцяло към нашата област,
към територията, която обслужва ВиК-Сливен. Разбира се, холдинга гледа
интересите не само на ВиК-Сливен, а на всички ВиК дружества в
България. Добре е, че най-накрая имаме пробив, че според мен ще бъде
увеличен капитала, ще бъдат изчистени старите задължения, добре е че
имаме възможност да реализираме и допълнителни проекти.
Мисля че, бях изчерпателен за това каква е ситуацията, каква е
картината, какви са рисковете, пред които е изправено дружеството,
респективно сме изправени всички, защото то обслужва нас, какви са
възможностите, от които е добре да се възползваме. Така че, имате база за
взимане на решение, според мен. Ако има някакви допълнителни въпроси
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готов съм да отговоря. Добре е ние да вземем решение да подкрепим
предложението на управителя на ВиК за увеличаване на капитала, за да не
бъде използвано друго като аргумент, че виждате ли общините не искат да
даваме пари на ВиК дружествата. Няма да е, тя не е и лесна тази борба да
получим тези средства, но според мен ще я доведем до успешен финал.
Благодаря!
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Г-н Пасков, имате думата.
СТЕФАН ПАСКОВ - Изказване
Уважаеми г-н Радев, г-н Митев, уважаеми колеги! Г-н Радев, виждам
че е доста запознат с проблемите на „ВиК“, но г-н Радев не спомена, че
ВиК дружеството - Сливен на практика е фалирало. Аз имам едно огромно
опасение от това, което ни се предлага в момента. Всички знаем, че
държавата не е в цветущо положение финансово, нито общината. Не е ли
това някаква уловка на държавата - поредния ход, когато нещо е фалирало
държавата да тръгне да инвестира в него пари.
За мен остава съмнението, и това искам г-н Радев, ако може да ми
отговори: дали това не е първата крачка - утре ВиК холдинга когато изкупи
дяловете на всички общини в България да продаде своите дялове на частни
фирми, както се получи с електроразпределителните компании като EVN,
ЧЕЗ и т.н. Ако това се случи всички знаете че, цената на водата ще я
плащаме ние гражданите. Няма да се плаща от частната фирма.
Всички знаеме състоянието на водопреносната мрежа, всички знаеме
управлението на ВиК-Сливен до какво положение доведе ВиК-то,
огромните несъбираеми суми, защото само в кв. „Надежда“, на месец
около 20 хиляди не се събират - минимум.
Въпросът ми към г-н Радев е този: дали това не е първата крачка и
уловка от страна на държавата утре ВиК холдинга да продаде своите
дялове на частни фирми?
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Пасков. Има думата за реплика г-н
Петров на изказването на г-н Радев.
ВАСИЛ ПЕТРОВ - Реплика
Г-н Радев, много благодаря за разяснението. Мисля че, всеки един от
нас имаше нужда да чуе какво всъщност се има предвид и какво е
текущото състояние на дружеството. Жалко, нали, от изказването Ви само
за децентрализацията, за която се прокламира във всички асоциации на
местно самоуправление.
Относно натрупаните задължения и управление на дружеството: аз
не знам ние, макар и като миноритарен собственик, някога да сме
поставяли въпроса. Мисля че, само групата на БСП, така, е отправяла
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своите негативни коментари, но така и не е вземано никакво решение
относно управлението на дружеството.
Много добре звучат цифрите: проекти за над 100 милиона, проекти
малки за около 30. Притеснително е обаче, че няма яснота. Ние днес
буквално се отказваме от нашия дял без да знаеме какво…, нали, от
стойността на нашия дял като цяло, от всичките 100%, без да знаеме, а
имаме само някакви очаквания. Дори на срещата утре ние ще сме взели
решението, а имаме очаквания какво би се случило и какво не би се
случило.
Също така, сумите като стойности звучат много добре: проекти за 30
милиона, проекти за над 100 милиона. Някаква точно конкретика също би
била добра. Примерно за водопроводната мрежа на еди кое си населено
място. За града колко ще влезе. Имаме едни очаквания като цяло като
проекти.
Относно изказването на г-н Пасков - само около десетина секунди.
Опасенията са Ви напълно реални, г-н Пасков. Значи, както направи
ретроспекция г-н Радев и аз, само че ще се върна 2009-та, когато при
преговорните глави с Европейския съюз, нали, тези ВиК асоциации бяха
взети като решение да се направят, за да се направи окрупняване на
сектора. Но подобен пример, за който казвате, при нас доста закъснял за
разлика от Румъния, го има и в Румъния. Там оперират 6 - 7 дружества,
които се изкупуват от държавата и после се отдават на концесиидългогодишни. Това е! И самите общини вече нямат зона на влияние. Това
е което имах като изказване.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Петров. Г-н Радев, заповядайте да
отговорите на опасенията на г-н Пасков.
СТЕФАН РАДЕВ – Кмет на Община Сливен
Уважаеми г-н Пасков, уважаеми г-н Петров. Сега, вижте, пак ако се
върнем до това с което започнахме, ВиК-Сливен е един оператор на
мрежата. Той не притежава, не притежава водоснабдителната и
канализационната мрежа и съоръженията по нея. Водната асоциация, т.е.
сдружението на четирите общини може да реши да не бъде ВиК-Сливен
оператора, да бъде общински оператора, частен, друг оператор или който и
да е, т.е. дори държавата да го изкупи 100% това дружество, нищо не му е
гарантирано на него. Ако ние решим утре то да не бъде оператор на нашата
мрежа- няма да бъде, то ще бъде някое друго дружество. Така че, по този
път не може да се стигне до каквото и да е развитие от страна на тия
дружества.
Има в момента различна собственост. На места ВиК дружествата са
100% държавни. Мисля че, в Пловдив е така. На места няма асоциация, а
една община притежава ВиК-то, което обслужва тази община и на
практика прецаква другите общини около нея, защото ако нямат
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асоциация, ако цялата територия не е в една асоциация, нямат достъп до
европейско финансиране. Има няколко такива скандала, които текат в
държавата и се карат общините. Има и такива като нас, които са асоциация
на цялата територия, която се обслужва от оператора и имат достъп до
такова финансиране. Казано накратко: не може да се стигне до
приватизиране на услугата по този начин. Тя би могла да се приватизира
ако реши само Асоциацията на общините, които са собственик на мрежата,
да я възложат за управление на друг оператор - не държавен, не общински,
частен, да кажем, или комбинация някаква от собствеността. Само в София
има такъв концесионер на мрежата. В интерес на истината най-добрата
услуга предоставя той и на поносима цена. Друг е въпроса, че става дума
за много голям град където приходите са много и разходите сравнително
по-малко. Едва ли скоро време ще се появи желаещ да концесионира
мрежа на селски район, примерно, на много малки населени места с много
голяма и стара мрежа. Но това е предмет на съвсем друг разговор.
В резултат на увеличението на капитала на ВиК-Сливен, да,
държавата ще придобие по-голям дял, но ние ще получим като общност,
като група общини пари, които иначе трябваше да плащаме ние. На
практика няма да загубим абсолютно нищо. Казах Ви какво притежава
ВиК-то като активи, респективно колко са му задълженията срещу тези
активи. И 100% да стане държавно ние няма да загубим нищо. Пак Ви
казвам, поправете ме ако бъркам, аз не мисля, че някога общината е
получила дивидент от участието си във ВиК дружеството.
Последно обобщавам, няма опасност от приватизиране на тази
услуга. Не може фактически да се случи с увеличение на капитала на ВиКСливен.
И последно, за децентрализацията. Тема, която често повдигате. Но
нали, в крайна сметка, ние всички си представяме децентрализацията като
това да получаваме повече пари. Дали от държавата, дали през това повече
данъци да остават за общините. В случая това предложение е именно в
тази посока, ние да получим като община или като група община повече
пари. Благодаря.
ДИМИТЪР МИТЕВ – Благодаря г-н Радев. Колеги, имате думата за
изказвания. Не виждам.
Няколко думи, защо беше необходимо да свикаме тази извънредна
сесия. Причините, които Ви каза г-н Радев и освен това, ако сте забелязали,
това решение за увеличаване на капитала на ВиК-Сливен може да стане
само с единодушно решение на всички съдружници, включително и на
най-малката община, т.е. ние трябваше да имаме някакво становище по
това как да гласува нашия представител, т.е. ако получи в днешната сесия
необходимото одобрение той ще гласува „за“ това увеличение.
Сега, дали ще бъде 30 милиона или след това ще станат десет - няма
значение. Аз също считам, че това което каза г-н Радев е изключително
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важно за общината. В момента вземаме едно от най-важните решения,
може би, от началото на нашия мандат. Предполагам, че така ще бъде и ако
има ново извънредно Общо събрание на ВиК-Сливен. Ако ние не
гласуваме, дори всички останали да искат да гласуват, няма как да бъде
прието това решение. Дилемата е: да получим ли поне 10 милиона, с които
да покрием задълженията на ВиК-Сливен и да не натоварваме гражданите
на нашата община. И получавайки тези 10 милиона, и плащайки
задълженията на ВиК-Сливен да направим успешен този проект от 100
милиона, г-н Петров. Там са включени и пречиствателната станция, и
канализацията на Речица, подмяна на ВиК системата в голяма част на
града. Така че, всеки от вас да си помисли отговорно. Аз бих ви помолил
да гласуваме „за“. Лично аз ще гласувам „за“ с твърдото убеждение, че
правя добро за този град.
Колеги, други изказвания? Не виждам. Гласуваме точка първа и
единствена от дневния ред.
С 23 гласа „за“, 1 – „против“, 11 – „въздържали се“ предложението се
приема.
Мустафа Мустафов обяви, че гласува „за“.
ДИМИТЪР МИТЕВ – За протокола уточняваме: с 23 гласа от системата
плюс гласа на г-н Мустафов - 24 гласа „за“, 1 – „против“, 11 – „въздържали
се“ предложението се приема.
Гласуване по основен въпрос:
Окончателно гласуване:
Общинският съвет гласува и със 'за' - 24, 'против' - 1 и 'въздържали се'
- 11 ......
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.

AТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ: Въздържал се
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ: За
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ: Въздържал се
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА: За
ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ: За
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: За
ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ: За
ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ: За
ДОРА ДИМИТРОВА ЕСКИДАРОВА: За
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ : За
ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ: За
ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ: Въздържал се
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ: За
КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА: За
ЛИДИЯ НАЧЕВА ДИМИТРОВА: За
МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА: За
МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ: Въздържал се
МИНКО КОСТОВ МИНЧЕВ: Против
МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ: За
МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ: За
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ: Въздържал се
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ: Въздържал се
ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ: За
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ: Въздържал се
РАДОСТ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА: За
РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ: Въздържал се
СВЕТОМИР ГОРГИЕВ МЪНДЕВ: За
СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА: За
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА: Въздържал се
СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ: За
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

РЕШЕНИЕ
№ 460
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
управителя на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава Мустафа Юсеинов Мустафов - Представител на
Община Сливен в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен относно предложения дневен
ред, определен в поканата за свикване на Общо събрание на съдружниците,
насрочено за 26.01.2021 г. /вторник/ от 11:00 часа в сградата на дружество
„Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен на адрес: гр.
Сливен, ул. „6-ти септември” № 27 да гласува както следва:
1.1. По т. 1 от дневния ред: „Вземане на решение за увеличаване на
капитала на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД ЕИК
829053806, от 2 743 520 лева на 33 643 520 лева чрез записване на
3 090 000 нови дяла с номинална стойност 10 лева за всеки, които ще бъдат
поети от съдружника – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, който
ще внесе стойността на тези записани нови дялове по банкова сметка в ТБ
ОББ IBAN BG 55 UBBS 8002 1043202840 BIC UBBSBGSF с титуляр
„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД ЕИК …………. в срок до
14 дни от датата на провеждане на Общото събрание /09.02.2021г./ – да
гласува „ЗА” приемане на следното
Решение:
Общото събрание на съдружниците УВЕЛИЧАВА капитала на
„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД ЕИК …………….., от
2 743 520 /два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин и
двадесет/ лева на 33 643 520 /тридесет и три милиона шестстотин
четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет/ лева чрез записване на
3 090 000 /три милиона и деветдесет хиляди/ нови дяла с номинална
стойност 10 /десет/ лева за всеки, които ще бъдат поети от съдружника –
„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, който ще внесе стойността на
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тези записани нови дялове по банкова сметка в ТБ ОББ IBAN BG 55 UBBS
8002 1043202840 BIC UBBSBGSF с титуляр „Водоснабдяване и
канализация – Сливен“ ООД ЕИК …………… в срок до 14 дни от датата
на провеждане на Общото събрание /09.02.2021г./;
1.2. По т. 2 от дневния ред: „Вземане на решение за промени в
дружествения договор на „ВиК- Сливен„ ООД, ЕИК ……………….“ да
гласува „ЗА“ приемане на следното
Решение:
Общото събрание на съдружниците приема изменения на
дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД,
ЕИК ………………… съответно на взетото решение по т.1 за увеличаване
на капитала, като чл.11, ал.1 ал.2 и ал.5 по силата на настоящото решение
се изменят както следва:
Чл.11. Основен капитал.
(1) (изм. с Реш. № 571/06.03.2000г. по описа на ОС Сливен, Реш. №
2471/14.12.2000г. по описа на ОС Сливен) Основният капитал на
Дружеството е в размер на 33 643 520 (тридесет и три милиона шестстотин
четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет) лева.
Той се състои от 3 364 352 (три милиона триста шестдесет и четири
хиляди триста петдесет и два) дяла по 10 (десет) лева всеки.
(2)изм. с Реш. № 571/06.03.2000г. по описа на ОС Сливен, Реш. №
2471/14.12.2000г. по описа на ОС Сливен, Реш. на ОС от 20.10.2020г.)
Разпределението на дяловете между съдружниците, съобразно капитала на
Дружеството е както следва:
А) „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 3 229 920 (три
милиона двеста двадесет и девет хиляди деветстотин и двадесет)дяла на
стойност 32 299 200( тридесет и два милиона двеста деветдесет и девет
хиляди и двеста)лева;
Б) Община Котел – 13 718 (тринадесет хиляди седемстотин и
осемнадесет) дяла на стойност 137 180 (сто тридесет и седем хиляди сто и
осемдесет) лева;
В) Община Нова Загора – 27 435 (двадесет и седем хиляди
четиристотин тридесет и пет) дяла на стойност 274 350 (двеста седемдесет
и четири хиляди триста и петдесет) лева;
Г) Община Сливен – 82 305 (осемдесет и две хиляди триста и
пет)дяла на стойност 823 050 (осемстотин двадесет и три хиляди и
петдесет)лева;
Д) Община Твърдица – 10 974 (десет хиляди деветстотин седемдесет
и четири)дяла на стойност 109 740 (сто и девет хиляди седемстотин и
четиридесет) лева.
(5) (изм. предишна ал.4) Към датата на вписване в Търговския
регистър на размера на капитала по ал.1 всеки един от съдружниците е
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внесъл 100% от стойността на притежаваните от него дружествени дялове
посочени в чл.11, ал.2 от дружествения договор.
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 – Поради изчерпване на дневния ред закривам
извънредното заседание на Общинския съвет. Знаете, редовната сесия е в
четвъртък, в девет часа. Приятен ден

Заседанието беше закрито в 09.42 часа.
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Вярно с оригинала!
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