ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 54 / 26.04.2018г.
ПРОТОКОЛ № 4 / 26.04.2018 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено
за 15 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, по
повод покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“
(наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено за 15 май 2018 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на
ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместниккмет „Икономически дейности“ на община Елена.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1: „ЗА“ одобряване на текста и приемане на решение за сключване на
Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор № АВКВТ-63 / 21.04.2016 година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1 предложение първо от Закона за
водите), с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново
3.2. По т. 2: „ЗА“ съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико Търново, за регулаторния
период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ,
бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.

3.3. По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да предложи в
проекта на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК
системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост
през 2018 год. да бъдат заложени средства за основен ремонт на довеждащ
водопровод от с. Бадевци до гр. Елена в размер, не по-малък от една трета от общо
необходимите средства за основен ремонт на целия водопровод. В случай, че
предложението бъде прието, представителят в Общото събрание на Асоциацията
да гласува „ЗА“ одобряване на Предложение на подробна инвестиционна
програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична
държавна и публична общинска собственост през 2018 год. В противен случай
представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ“.
3.4. По т. 4 – Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на
Община Елена.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от
получаването му.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

