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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 692 
 

 

 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

 СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 34 
 
 

 

 

 

ОТНОСНО: Определяне позицията на община Смолян при участието й на 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособена територия Смолян.   

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1,   

т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,       
чл. 198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал.5 и чл. 6 от Правилника 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет Смолян дава мандат на кмета на община Смолян, в 

качеството му на представител на общината в Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Смолян, за представяне позицията на общината по точките от 

дневния ред на предстоящото на 07.03.2018 г. заседание, както следва:  

1. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията 

на общината при обсъждане на Отчета на бюджет на Асоциация по ВиК - 

Смолян за 2017г. и да приеме така представеният отчет. 

2. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията 

на общината при обсъждане на Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК 

- Смолян за 2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

3. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията 

на общината при обсъждане на Отчета на направените инвестиции от 

оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян за 2017 г. и 

да приеме така представеният отчет. 

4. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията 

на общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК - 

Смолян за 2018 г. и да приеме препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 
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лв. (петнадесет хиляди лева) и съответния размер на вноската на Община 

Смолян - 22,13%, определен на база вноската на Държавата и съответното 

процентно съотношение на гласовете, който е 9484 лв. 

5. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията 

на общината при обсъждане на Инвестиционната програма за 2018г. на 

оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян и да приеме 

така представената инвестиционна програма. 

II. Упълномощава инж. Мариана Александрова Цекова с правата по т. 

1, 2, 3, 4, 5 да представлява Община Смолян в „Асоциация по ВиК на 

обособена територия Смолян“ в случай на невъзможност на Кмета на 

Общината да участва в общото събрание. 

III. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация.  

 

29-22-22 
 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 / В. Бояджиева /  /Димитър Кръстанов/ 
Вярно с оригинала, 


