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РЕШЕНИЕ № 230 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 38 ОТ 27.05.2022 г. 

 

OTHOCНO: Определяне позицията на Община Чупрене по предложението за дневен ред на 

Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД   гр. Видин, насрочено за 

14.06.2022г/вторник/ от 11,00 ч. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 21.06.2022г., 11,00 ч. – 

без промяна в дневния ред/. 

 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 

 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Определя  Анжело Цветанов Добричов – КМЕТ на Община Чупрене да участва 

като представител на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, насрочено за 14.06.2022г. от 

11,00ч. /резервна дата, съгласно ПОДАВиК – 21.06.2022г., 11,00 ч. – без промяна в 

дневния ред/ в сградата на Областна администрация – Видин, ул. „Дунавска” № 6, 

ет. 1, Заседателна зала № 1. 

2. Възлага на представителя на Община Чупрене при участието си в Общото 

събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин, да 

изрази позицията на Община Чупрене по предварително обявения  дневен ред в 

писмото на Областния  управител  на  гр.Видин изх.  АВиК №АС0104/19 от 

12.05.2022 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 на дейността на Асоциацията за 2021 година 

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

- Да гласува със „За”.  

 

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

Видин за приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията за 2021 

година. 

- Да гласува със „За”.  

 

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

2021  година на основание чл.26 от ПОДАВиК. 
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- Да 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  2022 година на 

основание чл. 198в, ал.4 т.9 от Закона за водите. 

- Да гласува със „За”.  

 

МОТИВИ: Приемането на докумените са важни за развитието на АВиК-Видин. 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА”  –  10 (десет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1 

 

Решението се прие 10 (десет) гласа - „ЗА”. 

  

 Решението подлежи на оспорване пред Административен съд - Видин, в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 

 

  

 

 

Протоколчик:                                           Председател ОбС: 

          /Елка Петрович/                                                               /Иван Велков/ 

 

 


