ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 905
Упълномощаване на представител на Община Сливен
в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД

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
Р Е Ш И:
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:
„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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 08.02.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

