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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ,  ОБЛАСТ ВРАЦА  
гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27, 

              Председател 09161/24-85, Централа 09161/23-15,  

тел.факс 09161/21-38, е-mail: obsavet_miziq@abv.bg 

                                       

ПРОТОКОЛ 

№ 21/05.05.2021г. 

       Днес, 05.05.2021 г. от 17:15 ч.,  на основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 
от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28 а, ал. 
1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на МС за 
удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и Заповед 

№ РД – 01- 274 от 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, в 
изпълнение на изискванията на чл. 28 а, ал. 1 от ЗМСМА се проведе 

редовно заседание на Общински съвет, Мизия от разстояние чрез 
видеоконференция, посредством електронната платформа ZOOM. 
       В заседанието взеха участие 10 (десет) общински съветници. 

       Отсъстващи трима – Ивета Цветанова, Пламен Герговски и Трифон 
Тодоров. 
       В заседанието взеха участие Цветан Василев – зам. кмет на община 

Мизия и представители на общинската администрация. 
След поименна проверка на общинските съветници и обявяване на 

кворум заседанието беше открито и ръководено от Татяна Спасова – 
председател на Общински съвет, Мизия. 

 

Общински съвет, Мизия гласува следния проект за дневен ред:  
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

2. Вх. № 388/ 05.05.2021 г. докладна, относно свикване на Общо 
събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Враца. 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 
Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“ 

3. Разни 

 

Гласували поименно: 10 общински съветници 
 За: 10 

 Против: 0 
 Въздържал се: 0 

 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова отсъства 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 
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8 Пламен Герговски отсъства 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 
Предложението се приема. 

 
Заседанието протече при така гласувания дневен ред. 

 
По т. 1. „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ 
от дневния ред, всеки гражданин имаше възможността да се включи в 

заседанието, като заяви участието си до 15:00  на 05.05.2021 г. на 
електронен адрес obsavet_miziq@abv.bg., като се посочи име, организация, 

населено място и актуален имейл адрес за получаване на линк за достъп до 
онлайн сесията. 
В електронната поща до 15:00 часа няма подадени заявления за достъп от 

граждани, на които да бъде изпратен линк за достъп в електронната 
платформа ZOOM. 
По т. 2 Вх. № 388/ 05.05.2021 г. докладна, относно свикване на Общо 

събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Враца. 
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“ 
Докладната е разглеждана във всичките четири постоянни комисии към 
ОбС, гр. Мизия. 

РЕШЕНИЕ № 207 
от 05.05.2021г. 

 
ОТНОСНО: свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – 

Враца. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ 

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

връзка с чл.138, ал.1 от Търговския закон и чл. 17 от Дружествения 
договор 
 

РЕШИ: 

Упълномощава Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община Мизия 

за представител на Община Мизия, която да участва  на Общото събрание 

на  съдружниците на „ВиК“ ООД – Враца, което ще се проведе на 

11.05.2021 г./Вторник/ в Учебния център на дружеството, да гласува по 

дневния ред на събранието, както следва: 

По т.1. Община Мизия като съдружник на „ВиК“ ООД – Враца приема 

Отчета на Управителя за дейността на дружеството през 2020 г. – ЗА; 

По т.2. Приема  Годишния финансов отчет за 2020 г. - ЗА; 

По т.3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г. - ЗА; 

По т.4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за текущи 

проверки и заверка на Годишния финансов отчет за 2021 г. - ЗА; 
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По т.5. Вземане на решение за приемане на 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 благоустройство върху 10 070 броя 

дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, 

представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД гр. Враца 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 100 700 лв., съгласно постъпило 

в МРРБ уведомително писмо №2020093014154-14/23.03.2021 г. на 

Агенцията по вписванията с приложено Заключение на експертите по Акт 

за назначаване на вещи лица №20200930143154-13/04.03.2021 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет на собственост на държавата 

чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство върху 10 070 

дяла от капитала на „ВиК“ ООД гр. Враца  държавата ще запише и 

придобие 100 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от 

капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 

100 000 лева. – ЗА; 

По т.6. Вземане на решение за промени в Дружествения договор на 

„ВиК“ ООД гр. Враца, във връзка с решението по т.5 от дневния ред, както 

следва: 

6.1. В чл.5 текста „Държавата-представлявана от определено от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство лице“ се заменя с 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.- ЗА; 

6.2. В чл. 11, ал. 2, б. “А“ „Държавата „  се заменя с „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, гр. София. – ЗА. 

 

Гласували поименно: 10 общински съветници 
За: 10 
Против: 0 

Въздържал се: 0 

  Гласувал Вот 

1 Галя Ангелова За 

2 Иван Даков За 

3 Ивета Цветанова отсъства 

4 Йорданка Бадикова За 

5 Лидия Костова За 

6 Момчил Йорданов За 

7 Николай Иванов За 

8 Пламен Герговски отсъства 

9 Сашка Началнишка За 

10 Соня Манасиева За 

11 Татяна Спасова За 

12 Трифон Тодоров отсъства 

13 Цветанка Дамянова За 
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Предложението се приема. 
  
По т. 3 Разни - няма 

 
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Спасова – Председател на 

Общински съвет –Мизия закри заседанието в 17:30 ч. 
 

 
 
 

 
ТАТЯНА СПАСОВА /п/ 
Председател Общински съвет - Мизия 
 
 

 
НАДЯ ГЕЧЕВА  
Сътрудник Общински съвет - изготвил протокола 


