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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/29.05.2018 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 заседание на Общо събрание 

на „Асоциацията по ВиК - Плевен”. 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 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 представителя на Община Белене - г-н Милен Павлов Дулев, кмет на 

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

Общото събрание на „Асоциацията ВиК - Плевен”, насрочено за 18.06.2018 г. от 10.00 

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

 Т.1. Разглеждане и приемане на „План за управление на човешките ресурси” на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен -да гласува „За” приемане на 

решението при условие, че се отчете броят на обучените лица по проект „Частично 

изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 

водоснабдителна мрежа в гр. Белене”. 

 Т.2. Разглеждане и приемане на График за провеждане на регулярни работни 

срещи между „Асоциацията по ВиК - Плевен” и „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД - гр. Плевен - да гласува „За” приемане на решението. 

 Т.3. Разглеждане и приемане на „Подробна инвестиционна програма за 2018 г.” 

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен - да гласува „За” приемане на 

решението. 

 Т.4. Разглеждане и приемане на „Годишен финансов отчет за 2017 г.” на 

„Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - гр. Плевен”- да гласува „За” приемане на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


