ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА,ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл.”Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № 165
19.10.2020г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица , Общински съвет –
Твърдица

Р Е Ш И:
І. Определя за представител на Община Твърдица в извънредното Общото
събрание на съдружниците на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на
20.10.2020 г. от 11:00 часа в гр. Сливен – Антон Ганчев Драганов –зам.кмет на община
Твърдица.
ІІ. Общински съвет-Твърдица упълномощава избрания по т.1 представител да
гласува със ЗА по посочения дневен ред както следва:
По т.1. . Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството„Български В и К холдинг” ЕАД гр. София, за прехвърляне правото на собственост на
държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху
139 920 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи
51% от капитала на „В и К-Сливен” ООД и внасянето им като непарична вноска в
капитала на „Български В и К холдинг” ЕАД гр. София, при стойност на непаричната
вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по
вписванията, в размер на 1 399 200 лева., съгласно постъпило в МРРБ уведомително
писмо № 20200901140351-4/25.09.2020г. на Агенцията по вписваният.
Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Български В и К холдинг”
ЕАД гр. София, в размер на 1 399 200 лева, се равнява на 1 399 броя акции с номинал
по 1000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на
регионалното развитие и благоустройството- едноличен собственик на капитала на
„Български В и К холдинг” ЕАД.. – гласува ЗА
По т.2. Упълномощаване на управителя на „В и К- Сливен” ООД да се сключи
договор за прехвърляне на дружествените дялове по т. 1, притежавани от държавата в
полза на „Български В и К холдинг” ЕАД гр. София.- гласува ЗА
По т. 3. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „В и КСливен” ОО, като следва:
3.1. В чл. 5 текста „ Държавата- представлявана от определено от Министъра на РРБ
лице” се заменя с „Български В и К холдинг” ЕАД гр. София.
3.2. В чл. 11, ал. 2, б. „А” думата „Държавата” се заменя с „Български В и К холдинг”
ЕАД гр. София.- гласува ЗА
По т. 4. Вземане на решение „ В и К-Сливен” ООД да получи финансиране от
„Български В и К холдинг” ЕАД гр. София, в размер на 1,5 млн. лв. и за сключване на

договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни проект на договор за
заем. Средствата да се използват за покриване на безспорните просрочени задължения
за ел. енергия на „ В и К-Сливен” ООД към „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД- доставчик на
еел. Енергия средно напрежение за дружеството.- гласува ЗА
По т. 5. Разни- Общински съвет Твърдица упълномощава избрания представител
да гласува така, както прецени, в съответствие със законодателството на Република
България.
ІІІ. При невъзможност на г-н Антон Ганчев Драганов –зам. кмет на Община
Твърдица, да участва в извънредно общо събрание на „В и К-Сливен” ООД на
20.10.2020г., определя г-н Данчо Киров Михайлов – общински съветник в Общински
съвет-Твърдица със същите права.
Решението се взема на основание чл.60, ал.1 от АПК с допускане на предварително
изпълнение.

Решението е прието на петнадесето извънредно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 19.10.2020 г. по 1-ва точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
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