
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 

                                                    
           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №10 

 

                   от 04.03.2022 година        

 

                                          

 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 138, ал. 1 и с чл. 139, 

ал. 1 и ал.2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от дружествения договор на «В и К» ООД- 

Кърджали и свикано ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ на «В и К» ООД- 

Кърджали, Общински съвет- Черноочене РЕШИ: 

  

 1. Упълномощава представителя на Община Черноочене Айдън Ариф Осман - кмет на 

Община Черноочене, а при невъзможност да участва в общото събрание, да бъде 

представляван от Ферхад Шабанали Ферхад- зам. кмет на Община Черноочене и да гласува 

„ЗА“ предложението на решение по точките от дневния ред на свиканото Общо събрание на 

съдружниците на „ВиК“ ООД-гр. Кърджали, както следва: 

 

По т. 1 от дневния ред:  
Общото събрание на съдружниците приема нов съдружник в дружеството - „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството 

върху 16 121 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един (161 202 броя 

дяла с номинална стойност 1 лв. всеки на обща стойност 161 202 лв. от капитала на 

дружеството преди увеличение па капитала му и деноминацията на лева, съгласно последно 

обявен в ТР дружествен договор), представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД, гр. 

Кърджали на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична 

вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната 

вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в 

размер на 161 202 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930145117-4/ 

13.01.2021 г, на Агенция по вписванията с приложено Заключение (оценителска експертиза) 

на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930145117/01.10.2020 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез 

министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 16 121 дяла от капитала на 

„ВиК“ ООД, гр. Кърджали държавата ще запише и придобие 161 броя акции с номинална 

стойност 1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща 

номинална стойност от 161 000 лева. 

 

    По т. 2 от дневния ред:  
Общото събрание на съдружниците взема решение за извършване на промени в 

дружествения договор на „ВиК“ ООД - гр. Кърджали, във връзка с решението по т. 1 от 

дневния ред, както следва: 

7.1. В чл. 5 текста .Държавата - представлявана от определено от Министъра на ТРС 

лице" се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“. 

7.2. Чл. 11, ал. 1 и ал, 2 се изменят така: 

„Чл. 11. Капитал. 



  

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 316 090 (триста и шестнадесет хиляди и 

деветдесет) лева, разпределен в 31 609 (тридесет и една хиляди шестстотин и девет) дяла по 

10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София - 16 121 дяла на обща стойност 161 210 лв.;  

- Община Ардино - 1 264 дяла на обща стойност 12 640 лв.; 

- Община Джебел - 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.; 

- Община Кирково - 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв. 

- Община Крумовград - 2 529 дяла на обща стойност 25 290 лв. 

- Община Кърджали - 5 690 дяла на обща стойност 56 900 лв. 

- Община Момчилград - 1 580 дяла на обща стойност 15 800 лв. 

- Община Черноочене - 948 дяла на обща стойност 9 480 лв.“ 

 

По т. 3 от дневния ред:  
Общото събрание на съдружниците взема решение за продължаване срока на договора 

за възлагане на контрола на Соня Цветанова Димитрова – контрольор на „ВиК“ ООД, гр. 

Кърджали за срок до провеждане на конкурс за избор на контрольор на дружеството. 

 

По т. 4 от дневния ред:  
Общото събрание на съдружниците упълномощава министъра на регионалното 

развитие и благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за 

възлагане на контрола на дружеството във връзка с решението по т. 3.  

 

2. Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Черноочене за сведение и 

изпълнение. 

 
 

        В гласуването участваха 17 общински съветници, от които 17 гласа 

“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            

      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 
 


