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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 29
от заседанието на 30.11.2017г.
по точка 5 от дневния ред

ОТНОСНО: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

РЕШЕНИЕ № 180
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински
съвет – Брусарци
РЕШИ
1. Определя Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, като представител
на общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, което ще се проведе
на 20.12.2017г (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана;
2. Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, да гласува
по точките от дневния ред както следва:
 По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана приема
решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
Водоснабдяване и Канализация препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по ВиК – Монтана за 2018 г. в размер на 15 000 лева, а размера на общинските вноски
се определят въз основа приетата препоръчителна вноска на държавата.
 По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК – Монтана съгласува
план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, изготвен от оператора
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана, съгласно чл. 4.2, буква „г“ от Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги.
 По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана одобрява
предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2016 г., които са
договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по
водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора - ВиК ООД, гр. Монтана
 По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана одобрява
предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2017 г., които са
договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по
водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора - ВиК ООД, гр. Монтана.

 По точка 5 от дневния ред: Да гласува както реши, запазвайки интересите на община
Брусарци.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Катя Крумова Додева
9. Славчо Кирилов Славчев
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова
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Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

