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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧУПРЕНЕ 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от Иван Весков Велков 

Председател на ОбС Чупрене 

 

ОТНОСНО: Определяне позицията на Община Чупрене и даване мандат за начина на 

гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. 

Видин 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

                  С писмо № АС0104-3 от 17.01.2020 год. Председателят на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. 

Видин, ни уведоми за провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията на 

20.02.2020 год. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация гр.Видин. За тази цел 

е необходимо представителят на Община Чупрене да получи Вашата позиция и даване 

на мандат за гласуване по точките от дневния ред на заседанието. 

                      Моля да вземете следното решение: 

                     „На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,  във връзка с чл.198е ал.5 от 

Закона за водите, Общинският съвет Чупрене възлага на представителя на Община 

Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин – АНЖЕЛО 

ЦВЕТАНОВ ДОБРИЧОВ – Кмет на Община Чупрене, да изрази позицията на Община 

Чупрене по предварително обявения дневен ред в писмото на Областния управител на 

гр.Видин  № АС0104-3 от 17.01.2020 год. и му дава мандат да гласува както следва: 

 

                   По т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – 

Видин за приемане на отчет за дейността на Асоциацията за 2019 год., на основание 

чл.198в ал.4 т.10 от Закона за водите. 

                   Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета за дейността на 

Асоциацията за 2019 год., като гласува със ”за”.  

 

                    По т.3 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – 

Видин за приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията за 2019 год. 

                    Да подкрепи вземането на решение за приемане на годишния финансов 

отчет на Асоциацията за 2019 год., като гласува със ”за”.  

 

                    По т.4 от дневния ред: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2019 

год., на основание чл.26 от ПОДАВИК. 

                    Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета за изпълнение на 

бюджета за 2019 год., като гласува със ”за”.  

 



                    По т.5 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на АВиК – 

Видин за приемане на бюджет на Асоциацията за 2020 год., на основание чл.198в ал.4 

т.9 от Закона за водите. 

                    Да подкрепи вземането на решение за приемане на бюджета на 

Асоциацията за 2020 год., като гласува със ”за”.  

 

 

                    МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21 ал.2, в 

изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за 

водите и като взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104-3 от 

17.01.2020 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, 

насрочено за 20.02.2020 г.” 

 

 

С уважение, 

ИВАН ВЕЛКОВ 

Председател ОбС Чупрене 
 


