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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Относно: Даване съгласие на „В и К” ООД – Монтана да приеме безвъзмездно да стопанисва,
поддържа и експлоатира по Закона за водите за срок от 10 /десет/ години обект: „Градска
пречиствателна станция за отпадни води – гр. Вършец”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е искане с вх.№ РД-02-18-24/10.03.2014 г. от Управителя на „ВиК” ООД, на
основание чл.139 ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл.138 ал. 1 от ТЗ и чл.19 ал. 4 от дружествения
договор, да бъде взето неприсъствено решение на Общото събрание на съдружниците на
„ВиК” ООД – Монтана при следния дневен ред:
1. „В и К” ООД – Монтана да приеме в качеството му на ВиК оператор на територията на
община Вършец безвъзмездно да стопанисва, поддържа и експлоатира по Закона за
водите за срок от 10 /десет/ години обект: „Градска пречиствателна станция за отпадни
води – гр. Вършец”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 12961.422.111,
идентичен с уреголиран поземлен имот /УПИ/, парцел ІІ /две/, кв. І /първи/ по
действащия регулационен план на гр. Вършец от 1986 г.
2. Упълномощаване на Управителя на „В и К” ООД – Монтана да сключи договор с
община Вършец на основание чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с § 30 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите във връзка с решението по т. 1.
Неприсъственото решение се представя във вид на заявление за изразено писмено
съгласие, подписано от представителят на общината в Общото събрание на „В и К”
дружеството.
С Решение № 67 от Протокол № 10 от 30.05.2012 г., Общинският съвет гр. Брусарци е
упълномощил Петър Цветков Димитров – зам.-кмет на община Брусарци за представител в
Общото събрание на „В и К” ООД – Монтана.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Брусарци следния проект за
решение:
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с
чл.137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон /ТЗ/, Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1. Дава своето съгласие „В и К” ООД - Монтана да приеме, в качеството му на ВиК
оператор на територията на община Вършец, безвъзмездно да стопанисва, поддържа и
експлоатира по Закона за водите за срок от 10 /десет/ години обект: „Градска пречиствателна
станция за отпадни води – гр. Вършец”, находящ се в поземлен имот с идентификатор
12961.422.111, идентичен с уреголиран поземлен имот /УПИ/, парцел ІІ /две/, кв. І /първи/ по
действащия регулационен план на гр. Вършец от 1986 г.
2. Упълномощава Управителят на „В и К” ООД – Монтана да сключи договор с община
Вършец на основание чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с § 30 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите във
връзка с решението по т. 1.
3. Упълномощава Петър Цветков Димитров – зам.-кмет на община Брусарци, в качеството
му на представител в Общото събрание на „В и К” ООД – Монтана, да подпише Заявление,
съгласно условията на чл. 139, ал. 2 от ТЗ, за изразено писмено съгласие за вземане на
неприсъствено решение по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.
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