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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

 

от проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев  

председател на Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общински съвет Шумен постъпи покана с вх. № 61-01-383 от 

04.10.2018 г. за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ 

ООД. Заседанието ще се проведе на 05.11.2018 г. от 14.00 часа в зала № 2, ет. II 

в сградата на Областна администрация Шумен.  

Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанието на 

Общото събрание следва да бъдат съгласувани по ред, определен от Общински 

съвет Шумен, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите. Представител на 

община Шумен в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при 

невъзможност той да участва е инж. Боян Тодоров - заместник-кмет по 

строителство и екология, определен с решение на Общинския съвет. 

Най-късно в деня на провеждане на заседанието на Общото събрание на  

Асоциацията по ВиК-Шумен, преди регистрацията, представителят на община 

Шумен е необходимо да представи препис от решението на Общинския съвет, с 

което е оправомощен как да гласува. 

Дневният ред на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК 

Шумен е следният: 

1. Съгласуване на актуализираната Подробна инвестиционна програма 
за 2018 г., изготвена от „ВиК - Шумен“ ООД; 

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен, в размер на 24 950,80 лв.; 

3. Разни. 



 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да 

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува „ЗА“ / „ПРОТИВ“ / 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложените проекти за решения по обявения дневен 

ред на извънредното заседание на асоциацията, което ще се проведе на 

05.11.2018 г. от 14.00 часа: 

 

Т. 1. Съгласуване на актуализираната Подробна инвестиционна 

програма за 2018 г., изготвена от „ВиК - Шумен“ ООД. 

Проект за решение по т. 1: 

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК - Шумен съгласува 

актуализирана Подробна инвестиционна програма за 2018 г., изготвена от         

„ВиК - Шумен“ ООД. 

 
Т. 2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен, в размер на 24 950,80 лв. 

Проект за решение по т. 2: 

2. Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен определя 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията 

за 2019 г. да бъде 24 950,80 лв. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Покана за извънредното заседание на Общото събрание на АВ и К,             

№ 61-01-383 от 04.10.2018 г.   

 

 

 

 

Проф. д.т.н.  инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 

Председател на Общински съвет Шумен 
 


