ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 250
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 41 ОТ ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 24.11.2014 Г.
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

По Докладна записка с вх.№ 233/17.11.2014 г. от Мариана Кацарова Председател на ОбС – Сопот
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за
начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в
писмо на Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9 от 12.11.2014 г.на
представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив,
свикано на 12.12.2014 г.

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на
правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и т.3
от Решение № 257, взето с протокол № 37, от заседание на Общински съвет – Сопот,
проведено на 21.10.2010 г., приема следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
1.
Възлага на представителя на община Сопот в общото събрание
на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 12 декември 2014 г. да изрази
позицията на община Сопот по предварително обявения дневен ред в писмо на
Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9 от 12.11.2014 г. и му
дава мандат да гласува както следва:
1.1. По т.3 от предварителния дневния ред, относно: „Отчет за
дейността на АВиК Пловдив за периода 2013 г. – м.декември 2014 г.:
Да изслуша отчета за дейността и по-негова преценка да гласува със
”за”, „против” или „въздържал се”
1.2. По т.4 от предварителния дневния ред, относно: „Разглеждане и
приемане на проект на бюджет на АВиК Пловдив за 2014 г.:
Да подкрепи приемането на бюджета на АВиК за 2014 г.
1.3. По т.5 от предварителния дневния ред, относно: „Разглеждане и
приемане на проект на бюджет на АВиК Пловдив за 2015 г.:
Да подкрепи приемането на бюджета на АВиК за 2015 г.
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1.4. По т.6 от предварителния дневния ред, относно: „Вземане на решение
по чл.34, ал.З от Правилника за организацията и дейността на АВиК
(ПОДАВиК) на Общото събрание за сключване на договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и
предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със
съществуващия оператор „ВиК“ ЕООД, гр.Пловдив на водоснабдителната и
канализационна система в обособената територия на АВиК Пловдив, по реда
на чл. 198п, ап. 1, предложение първо от Закона за водите.“:
Да подкрепи вземането на решение по чл.34, ал.З от Правилника за
организацията и дейността на АВиК (ПОДАВиК) на Общото събрание за
сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите срещу заплащане със съществуващия оператор „ВиК“
ЕООД, гр.Пловдив на водоснабдителната и канализационна система в
обособената територия на АВиК Пловдив, по реда на чл. 198п, ап. 1,
предложение първо от Закона за водите.
1.5. По т.7 от предварителния дневния ред, относно: „Вземане на решение
за предоставяне на съгласие от Общото събрание на АВиК за сключване на
споразумения за регулаторни цели между ВиК оператора (ТД) „ВиК“ ЕООД,
гр.Пловдив и следните общини: Хисаря, Кричим, Стамболийски и Раковски
(бенифициенти по ОП „ОС“ 2007-201З г.) за стопанисването, поддържането и
експлоатацията на новоизградени, финансирани със средства по ОП „ОС“
2007-201З г., ВиК системи и съоръжения, включително предоставяне чрез
същите на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със срок на
действие - до сключване на договора по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение
първо от Закона за водите:
Да подкрепи вземането на решение за предоставяне на съгласие от
Общото събрание на АВиК за сключване на споразумения за регулаторни
цели между ВиК оператора (ТД) „ВиК“ ЕООД, гр.Пловдив и следните
общини: Хисаря, Кричим, Стамболийски и Раковски (бенифициенти по ОП
„ОС“ 2007-2013 г.) за стопанисването, поддържането и експлоатацията на
новоизградени, финансирани със средства по ОП „ОС“ 2007-201 Зг., ВиК
системи и съоръжения, включително предоставяне чрез същите на ВиК
услуги на потребителите срещу заплащане, със срок на действие - до
сключване на договора по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от
Закона за водите, за обектите, описани в т.7.1. и т.7.2 в предварителния
дневен ред.
2. След участието в заседанието на общото събрание на Асоциацията,
присъствалия представител на община Сопот да уведоми Общински съвет –
Сопот за взетите решения.
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МОТИВИ: Настоящето решение се приема:
- на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от
ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и т.3 от Решение № 257, взето с протокол № 37,
от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010 г.;
и като взе предвид членството на община Сопот в „ Асоциация по В и К –
Пловдив“, правото и да изрази позиция и гласува по разглеждани въпроси на свиканите
общи събрания на Асоциацията, както и във връзка с предварително обявения дневен ред в
писмо на Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9 от 12.11.2014 г.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 16
Гласували
- 15
„За”
- 15
„Против”
- няма
„Въздържал се”
- няма

Зам.председател на ОбС:……………...
/Катя Адърска-Даскова/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Марин Бодуров/

Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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