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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

по Протокол № 10 от 27-10-2022 г. 

 

По докл. записка №785/17.10.2022 г., относно: Свикване на извънредно 

неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

- Шумен“ ООД 

Вносител: Борислав Борисов - Председател на Общински съвет Смядово 

 

С 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 oт ЗМСМА, чл.198в, ал.6 от Закона за водите и във 

връзка с писмо вх. №789/13.10.2022 г. от  Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за свикване на извънредно 

неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМЯДОВО приема следното 

РЕШЕНИЕ № 362 

1. Общински съвет Смядово определя за представител на Община Смядово в извънредно 

неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация–

Шумен“ ООД, което ще се проведе на 10.11.2022 г. /четвъртък/ от 13:00 ч., с резервна 

дата – 17.11.2022 г. /четвъртък/ от 10:30 ч., в сградата на Областна администрация – гр. 

Шумен – ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА – кмет на Община Смядово. 

2. Оправомощава представителят на Община Смядово в извънредното неприсъствено 

заседание на общото събрание на Асоциацията, да гласува по точките от дневния ред, 

както следва: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата за 

2023 г. в бюджета на Асоциация по ВиК-Шумен, в размер на 20 000,00 лв.; 

Предложение за решение по т.1 от дневния ред: 

Съгласно чл.20, ал.3 от ПОДАВК, Общото събрание на Асоциацията ПРИЕМА 

препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по 

ВиК – Шумен за 2023 г. да бъде 20 000,00 лв.  

                                                                                                                            - да гласува „за“; 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 


