
П Р О Т О К О Л 

№58 
 

 Днес 18.06.2019г. Във връзка с Докладна записка Изх.№06-

68/14.06.2019г.   от инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован 
относно  общо събрание на съдружниците на ВиК ООД – Враца, което ще 
се проведе на 21.06.2019г. от 15:00 часа, в сградата на „Водоснабдяване и 
канализация“ ООд – Враца, намираща се в гр.Враца, ул.“Александър 
Стамболийски“№2, етаж 4- Заседателна зала.  се организира вземане чрез 
подпис на общинските съветници при Общински съвет- Борован на едно  
бързо и неотложно  решение: 

 

РЕШЕНИЕ 

№395 

 

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 
от ЗМСМА, във връзка със свикано Общо събрание на „ВиК“ ООД – Враца 
по реда на чл. 138, ал. 2 от ТЗ и на основание чл. 56 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет в Община Борован, обл. 
Враца мандат 2015-2019 г., и при мотиви, изложени в докладната записка, 
Общински съвет-Борована 

1. Избира инж. Десислава Димитрова Тодорова – кмет на Община 
Борован за представител на Община Борован в свиканото с покана с 
вх. № 30-158/11.06.2019 г. на Община Борован Общото събрание на 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, което ще се 
проведе на 21.06.2019 г. от 15:00 часа в сградата на „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД – Враца, намираща се в гр. Враца, ул. 

„Александър Стамболийски“ № 2, етаж 4 – Заседателна зала; 

2. Указва начин на гласуване по предложените точки от дневния ред, 
както следва: 

2.1 Взема решение за провеждане на конкурсна процедура за 
избор на управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

гр.  Враца във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за 
изискванията и критериите за ВиК операторите и 
квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 
11 на Министерски съвет от 23.01.2018 г. (обн. ДВ. Бр. 9 от 
2018 г.);-„ЗА“ 



 

2.2 Възлага на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството да проведе конкурсна процедура за избор 
на управител на „ВиК“ ООД – гр. Враца по реда и условията на 

утвърдените със Заповед № РД-02-14-796/17.08.2018 г. на 
МРРБ Правила за провеждане на конкурси за управители и 
членове на съвети на директорите на търговските дружества, 
осъществяващи дейности по стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК 
оператори.-“ЗА“ 

 
 

 

 Гласували:„за”-12 съветници, “против”-няма   „възд.се – няма  
 

 

 

 

 

Председател 

       На Общински съвет- Борован 

           /Ив.Костовски/ 

 


