
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/13.04.2017 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, 

относно участие на представителя на Община Белене в извънредно общо събрание на 

Асоциация по ВиК - Плевен”. 

 

РЕШЕНИЕ № 33 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите: 

Определя представителят на Община Белене - г-н Милен Павлов Дулев - кмет на 

община Белене, да гласува по точките от дневния ред на извънредното общо събрание 

на Асоциация „ВиК - Плевен”, насрочено за 04.05.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната 

зала на Областна администрация в гр. Плевен, както следва: 

 Т.1. –- Съгласуване на План за опазване на околната среда, включително план за 

собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на 

отпадъчни води и програма за управление на дейностите по третиране на отпадъци 

(вкл. утайки), свързани с предоставяне на услуги от ВиК оператора „ВиК” ЕООД- 

Плевен, на основание чл. 5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги - да гласува „ЗА” приемане на решението. 

 Т.2 - Доклад за дейността на „ВиК” ЕООД - Плевен за 2016 година, в 

съответствие с чл. 12.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги - да гласува „ЗА” приемане на решението. 

 Т.3.- Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциация „ВиК- Плевен” за 

2016 година на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона 

за счетоводството - да гласува „ЗА” приемане на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА - 12; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бистра Павловска (п) 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Р. Господинова (п) 


