ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 126 / 27.11.2014 г.
ПРОТОКОЛ № 14 / 27.11.2014 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено
за 12 декември 2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за
водите, по повод покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико
Търново“ (наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 12 декември
2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на
ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместниккмет на община Елена.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 – ПРИЕМА годишен размер на вноската на община Елена за 2014 г. в
размер на 162 лв., съответстващи на общ бюджет на Асоциацията в размер на
5 716 лв. и представляващи 2.84% от същия;
3.2. По т. 2 – ПРИЕМА годишен размер на вноската на община Елена за 2015 г. в
размер на 812 лв., съответстващи на общ бюджет на Асоциацията в размер на
28 580 лв. и представляващи 2.84% от същия;
3.3. По т.3 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува в
защита интересите на гражданите на Община Елена.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от
получаването му.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
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