
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 410 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  35 от  18.10. 2018 ГОДИНА 

 

                   ОТНОСНО: Предложение за 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   

 

                    І.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 - ВАНЬО 

КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на Община Чупрене, да изрази позицията на Община 

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

гр.Видин  № АС0104/47 от 22.08.2017 год. и му дава мандат да гласува както следва: 

                   по т.2 от дневния ред:   Приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията на 2019 год. в размер на 15 000 лв. 

/петнадесет хиляди лева/, съгласно чл.20 ал.3 и ал.4 от ПОДАВиК. 

                   Да подкрепи вземането на решение за препоръчителния размер на вноската 

на държавата в бюджета на Асоциацията на 2019 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.№ АС0104/73 от 

11.10.2018 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, 

насрочено за 13.11.2018 г. 

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

  

                   Гласували 10 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 



 

 

 

 


