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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/19.12.2017 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

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

предоставяне на обектите, изпълнени по Договор № DIR-51011116-C057/29.11.2012 г. 

за изпълнение на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 

рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене”, финансиран 

по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за стопанисване, поддържане и 

експлоатация от страна на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - град Плевен. 

 

РЕШЕНИЕ № 90 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а” и буква „б”, чл. 198б, т. 2, чл. 198ж от Закона за водите и чл. 

8, ал. 1 от Закон за общинската собственост: 

 1. Дава съгласие новите публични активи, собственост на Община Белене, 

придобити в резултат на изпълнение на проект „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна 

мрежа в гр. Белене” по договор № DIR-51011116-C057/29.11.2012 г. за безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” да бъдат 

предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - гр. Плевен при спазване на изискванията на чл. 198в, ал. 4, т. 1 и 

т. 2 от Закон за водите и чл. 4.4(г) от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК 

услуги. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници поименно: 

(Веселка Врайкова не участва в гласуването, съгласно Заявление с Вх. № 

395/19.12.2017 г. на Общински съвет-Белене): 

 ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов, 

Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан 

Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


