ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 43
28 септември 2018 г.

РЕШЕНИЕ: № 372
ОТНОСНО: Определяне на представител от Община Вълчедръм за участие в Общото
събрание на съдружниците на „В и К” ООД, гр.Монтана на 16.10.2018 г. от 10,30 часа.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх.№ 900/28.09.2018 г. на „В и
К” ООД - Монтана, Общинският съвет РЕШИ:
І. Упълномощава ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН – Кмет на община Вълчедръм да представлява
Община Вълчедръм в Общото събрание на „В и К” ООД, гр. Монтана, което ще се проведе на
16.10.2018 г. от 10,30 часа при следния дневен ред:
1. Вземане на решение Дружеството за учреди банкова гаранция.
Дава съгласие, на основание сключен договор от 19.10.2017 г. между „В и К” ООД –
гр.Монтана и „Мост Енерджи“ АД – София, чл. 31 б, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа
енергия, обн. ДВ, бр.72 от 31.08.2018 г. и писмо изх. № МЕ -3948/19.09.2018 на „Мост Енерджи“ АД
– София, дружеството да учреди безусловна банкова гаранция от „ОББ“ АД в полза на „Мост
Енерджи“ АД – София в размер на 45 937,50 лева (Четиридесет и пет хиляди деветстотин тридесет и
седем лева и 50 стотинки) за срок до края на договора. За обезпечаване на гаранцията ще бъде
направен залог на вземанията от „Монбат“ АД, „В и К” ЕООД – Берковица и МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ гр.Монтана.
2. Упълномощаване на управителя, да подпише всички необходими документи.
Общото събрание упълномощава управителят инж. Валери Димитров Иванов да представлява
дружеството пред „ОББ“ АД като подпише всички необходими документи, във връзка с
предоставянето на банковата гаранция, в т.ч.: Договора за издаване на банкова гаранция.
ІІ. При невъзможност Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм да вземе участие в
Общото събрание на съдружниците на „В и К” – ООД гр.Монтана на 16.10.2018 г., Общинския съвет
упълномощава Боян Георгиев Аврамов – заместник-кмет на община да представлява Община
Вълчедръм в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – Монтана и участва с право на
глас по дневния ред посочен в т.I.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
Решението е взето на основание чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците От общ брой 13 общински съветника присъствали - 13. Гласували “за”
– 13; “против” – няма; “въздържали се” –няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
(Альоша Минин)

