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Изх. №.......................................... 

 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 
от Протокол № 47 
от заседанието на 28.11.2014г. 
по точка 5 от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Брусарци за заседание 
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана на 
15.12.2014г. 
 

РЕШЕНИЕ № 314 
 

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7,  във вр. с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет Брусарци 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Упълномощава за представител на Община Брусарци на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, град Монтана на 15.12.2014г., кметът на Общината - Наташа 
Михайлова Младенова. 
 
2. При невъзможност Кметът на общината да участва в заседанието на на Общото събрание 
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, град Монтана, което ще се проведе на 15.12.2014г. от 13:00 часа в 
сградата на Областна администрация Монтана, определя зам.-кметът на общината инж. 
Петър Цветков Димитров  да го представлява. 
 
3. Съгласува следната позиция на Община Брусарци по въпросите от дневния ред: 
3.1. Одобрява размера на бюджета на Асоциацията по ВиК Монтана формиран от вноските 
на държавата и общините, определени въз основа на процентното съотношение на 
гласовете им в Общото събрание. За община Брусарци е 2.55%. 
 

3.2. Одобрява определеният размер на вноската на държавата за бюджета за 2014 г. да е 
2000лв. и съответно размера на вноската за членовете на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град 
Монтана. За Община Брусарци да е в размер на145.73лв. Внасянето на вноските от държавата 
и общините (членове ан асоциацията по Вик) става не по-късно от 2 месеца от приемане на 
бюджета, съгласно чл.19, ал. 3 от ПОДАВК. 
 

3.3. Одобрява определеният препоръчителен размер на вноската на държавата за проекта 
на бюджет за 2015 г. да е 10000лв. и съответно размера на вноската за членовете на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и 



 
                                                                                                                                                                         
 

канализация” ООД, град Монтана. За Община Брусарци е в размер на 728.57лв. 
Окончателното приемане на бюджета за 2015г. ще се извърши на редовно заседание не по-късно 
от 60 дни след приемане на постановлеие за изпълнение на държавния бюджет за 2015г.,по чл.21, 
ал. 1 от ПОДАВК. 
 
3.4. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към 
същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед 
запазване интереса на Община Брусарци.  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Писмо с Вх. № РД-02-06-854/14.11.2014г. Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова Отсъства 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


