
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 322 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  29 от  29.03. 2018 ГОДИНА 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и 

даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене на 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин 

 

                      І. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията по 

чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и  чл.198е ал.5 от Закона за водите, Общинският съвет 

Чупрене РЕШИ: 

                       1.Определя г-н ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на Община 

Чупрене за  представител на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин 

ЕООД. 

                       2.Възлага на представителя на Община Чупрене да участва в заседанието 

на Общото събрание на АВиК, свикано на 11.04.2018 год., да изрази позицията на 

Община Чупрене и му дава мандат да гласува както следва: 

  

                     по т.2 от дневния ред относно: Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 

198в, ал.4 т.5 от Закона за водите, на бизнес плана на оператора за регулаторен период 

2017 – 2021 год. да гласува с  „ПРОТИВ”.  

 

                    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 се взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на 

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

2806/1251  от 08.03.2018 год. с предварително обявен дневен ред на извънредното 

заседание на Асоциацията, насрочено за 11.04.2018 г. 

                     Общинският съвет Чупрене счита за неприемливо рязкото увеличение на 

цената на питейната вода в района, където тя е гравитачна, а не помпажна и 

изхождайки от финансовото положение на населението на общината гласува 

„ПРОТИВ”. 

 

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  

                   Гласували 11 съветника: 

                      „ЗА”                          –   11 гласа 

                    „ПРОТИВ”               –      0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –     0 гласа 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                              / Б.СТАНКОВ / 



 
 

 

 


