ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Публикувано на 25.05.2022г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№57
гр. Дряново, 23.05.2022 год.
ОТНОСНО: Приемане на дневния ред за заседанието на ОбС-Дряново.
…………………………………………
След проведено обсъждане и гласуване, със 7 /седем/ гласа ЗА, нула гласа
ПРОТИВ и нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОбС–Дряново прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 30 май 2022г (вх.№5800-113/17.05.2022г) /Във
връзка с Покана с изх.№РД02-1752 от 11.05.2022г на Управителя на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
СТЕФКА ПЕНКОВА /П/
Заместник-председател
на Общински съвет – Дряновo
Водил протокола: /п/
Радослава Вълкова
Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО
………………………………
Вярно с оригинала при ОбС!
Ст. експерт при ОбС-Дряново: /п/
/Радослава Вълкова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
ПРОТОКОЛ
№57
гр. Дряново, 23.05.2022 год.
ОТНОСНО: 1. Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 30 май 2022г (вх.№5800-113/17.05.2022г) /Във връзка с
Покана с изх.№РД02-1752 от 11.05.2022г на Управителя на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
…………………………………………
РЕШЕНИЕ №567
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.137 ал.1 т.3 от Търговския закон, във
връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските
дружества, Общински съвет - Дряново дава мандат на Ангел ******* Ангелов представител на Община Дряново в Общото събрание на съдружниците на
„ВиК" ООД гр. Габрово, да гласува както следва:
По т.1 от дневния ред /проект за решение/: Общото събрание приема
отчета на управителя за дейността на дружеството през 2021г - ЗА.
По т.2 от дневния ред /проект за решение/: Общото събрание на
съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г и
доклада на регистрирания одитор - ЗА.
По т.3 от дневния ред /проект за решение/: Общото събрание приема
решение с балансовата печалба на дружеството, след данъчно облагане на
финансовата 2021г, да бъде покрита загубата от предходни години, а остатъкът
да остане като неразпределена печалба - ЗА.
По т.4. от дневния ред /проект за решение/: На основание чл.48 ал.1 от
ЗНФО, Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор Елена
******* Илиева, отговорен за извършването на независим финансов одит за
2022г - ЗА.
По т.5 от дневния ред /проект за решение/: Общото събрание преизбира
Рачо ******* Рачев - юрист, Ангелина ******* Маринова - икономист и
Кателина ******* Дойнова - ВиК инженер за членове на одитния комитет към
Дружеството за срок от 1 година - ЗА.
Общ брой на съветниците от ОбС-Дряново: 13;
Гласували: 9

ЗА – 9;
ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0.
…………………………………………
ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/
Председател на Общински съвет – Дряново
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