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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 15 / 12.02.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 / 12.02.2015 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 март 2015 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 март 2015 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, заместник-

кмет 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 2015 г. в 

размер на 812 лв., съответстващи на общ бюджет на Асоциацията в размер на 32 251 

лв. (от тях 28 580 лв. вноски на държавата и общините и 3 671 лв. преходен остатък 

от 2014 г.) и представляващи 2.84% от годишната вноска на общините и държавата; 

3.2. По т. 2 – ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2014 г.; 

3.3. По т. 3 – ПРИЕМА отчета за дейността на Асоциацията за 2014 г.; 

3.4. По т. 4 – ВЪЗЛАГА на представителя в Общото събрание на Асоциацията в 

рамките на дискусията по точката от дневния ред, да предложи включване на 

следния текст в проекта за решение: 

 



 

В едногодишен срок от сключването на договора, действащият ВиК оператор се 

задължава да приеме за стопанисване, поддържане и експлоатация всички ВиК 

системи и съоръжения, намиращи се на обособената територия на Асоциацията, с 

изключение на тези по чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите.  

В случай, че горния текст бъде приет и включен в проекта за решение по т. 4, 

представителят да гласува „ЗА“ окончателния проект за решение. В противен 

случай, ако предлагания текст не бъде включен в окончателния проект за решение, 

представителят да гласува „ПРОТИВ“. 

3.5. По т. 5 – представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува 

съобразно вътрешните си убеждения и 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  

Общински съвет ЕЛЕНА 


