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УВАЖАЕМИ ГОСТОДИН ЖЕЛЕВ,

Приложено Ви изпращаме Решение Ле 244 от 29.10.2020 г. на Общински 
съвет - Шумен, с коею представителят на Община Шумен в Асоциацията по В и 
К на обособената територия, обслужвана от „В и К -  Шумен“ ООД. сс 
оправомошава ла гласува по предложените проекти та решения по точките от 
лкспмпя ред на Обшото събрание, което беше обявено та 03.11.2020 г., както 
следва:

Т. 1. - Съгласуване на Подробна инвестиционна програма та 2020 г„ 
изготвена от ..Водоснабдяпане и канализация-Шумсн“ ООД.

Проект И1 решение по т. 1:
Обшото събрание на Асоциация по ВиК - Шумен съгласува актуализирана 

Подробна инвестиционна лро1рама та 2020 г.. итготвена от „ВиК-Шумен“ ООД - 
представителят на Обшинл Шумен п Асоциацията по ВиК да млечна 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Т. 2. - Приемане на решение та препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциация но ВнК-П!у мен. в размер на 25 000,00 лв.

Проект та решение но I. 2:
Обшою събрание на Асоциация по ВиК - Шумен определя 

препоръчителния ра*мер ма вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 
2021 г. да бъде 25 000,00 лв. - представителят па Обшинл Шумен в Асоциацията 
по ВиК да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Т. 3. - Ратни. -  Представи 1елят на Община Шумен в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК - Шумен да гласува „ПРОТИВ** приемането на точка 3 
„Ратни“ от дневния ред на Общото събрание.

Приложение: Решение Ле 244 от 29.10.2020 г. 
Шчмен.
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Съгл. Заповед Ле РД-25-20$7от 14.1,0:2020 г.

на Общински съвет -



ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -Ш У МЕ Н ___
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Р Е Ш Е Н И Е  „V* 244 
но протокол Л*2 14 от 29.10.2020 г. 
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Провеждаме ма извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциация по ВнК ма обособената територия, 
обслужвана от „ВиК-Шумен” ООД. на 03.11.2020 г.

/но т. I - с 19 гласа ..за”, без „против" и без ..въздържали се”/
/по т. 2 - с 22 гласа „за”, без ..против” и без „въздържаш се”/
/по т. 3 - с 32 гласа ..за”, без „против" и без „въздържали се”/

Общинският съвет оправомошааа представителя на Община Шумен в 
Асоциацията но ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен” 
ООД да гласува по предложените проекти на решения по точките от дневния 
ред на Общото събрание, което ще се проведе на 03.11.2020 г.. както следва:

Т. 1. - Съгласуване на Подробна инвестиционна програма за 2020 г.. 
изготвена от „Водоснабдяване н канализация-Шумен“ ООД.

Проект зя решение по т. 1:
Обшого събрание на Асоциация ио ВиК - Шумен съгласува актуализирана 

Подробна инвестиционна програма за 2020 г.. изготвена от „ВиК-Шумен** ООД - 
представителят на Община Шумен в Асоциацията но ВиК да гласува 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**.

Т. 2. - Приемане на решение за прспоръч1гтелния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК-Шумен. в размер на 25 000.00 лв.

Проект за решение по т. 2:
Общото събрание на Асоциация по ВиК - Шумен определя 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 
2021 г. да бъде 25 000.00 лв. - представителят на Община Шумен в Асоциацията 
по ВиК да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

Т. 3. - Разни. -  Представителят на Община Шумен в Общото събрание на 
Асоциацията по ВнК - Шумен да гласува „ПРОТИВ** приемането на точка 3 
„Разни” ог дневния ред на Общото събрание.

Л...; 2а 10 
гр. Шумен №

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ; /п/ ннж. Красимир Мннчсп

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА. 
ПРОТОКОЛИСТ:

/А. Срени-Йфабедян/
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

9900 гр. Нави плмр. ул.”Впспл Левски” А'* 3 
телефакс: г 359 +0537/40-15 

с-тдП: оЬ$ пра/агТГаЬ> Ьу

и*'
АД

Община Нови пазар е сертифицирана по 150 9001:2015

РЕШЕНИЕ 
№  158

по Протокол Л» 15 от 29.10.2020 гол. 
ог редовно заседание на Общински сьпст Нови пазар

Относно: Упълномощаване на представите:! на Община Нови пазар за 
участие в «извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията но 
ВнК -Шумен и определяне на позицията и мандата ио точки посочени в 
дневния ред на заседанието.
(поименно г.-меуоймс. л»ор>\«- 21. оСчц гл.х.иоли съьелниак. 21п г.ч. _З.Ч" -  21. „ПРОТИВ’’ — 0. 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" -0)

Па основание чд. 21, ад. 1, г.15 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка е чл. 198е, ал. 3 от 
Закона за волите. Общински съвет Нови пазар

РЕШИ:
1. Общински съвет Пови пазар определя г-н Георги Георгиев -  Кмег 

иа Община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в 
насроченото извънредно заседание на Общото събрание па Асоциация но 
ВиК -  Шумен, което ще сс проведе на 03.11.2020 год. (вторник) от 10:00 
часа в зала № 2, ст. II, н сградата на Областна администрация -  гр. Шумен.

2. При невъзможност Кметът на Община Нови пазар да участва 
лично в Общото събрание на Асоциация по ВиК -  Шумен , Общински 
съвет Нови пазар определя г-жа Златина Таскова -  Заместник кмет иа 
Община Нови пазар за представител иа общината.

3. Общински съвет Нови пазар взема решение за начина на гласуване 
нп представителя на Община Нови пазар по въпросите от Дневния ред, 
както следва:

По т. 1 -  „ЗА” относно:
Съгласуване на Подробна инвестиционна програма за 2020г. 

изготвена от „Водоснабдянане и Канализация -  Шумен” ООД
По т. 2 -  „ЗА” относно:



Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията на ВиК -  Шумен, в размер на 
2$ 000,00лв.

4. Па основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително 
изпълнение на решението.

Приложения:
1. Писмо с вх. № 00-216/15.10.2020Г. от Асоциацията но ВиК на 

Обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация -  
Шумен” ООД за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията на 03 11.2020 г.;

2. Подробна инвестиционна програма за 2020г„ изготвена от „ВиК -  
Шумен” ООД:

3. Проект на бюджет за 2021 г. на Асоциацията по ВиК на обособена 
територия -  Шумен, обслужвана от „ВиК -  Шумен" ООД; Писмена 
обосновка към проект на бюджет за 2021 г.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАОЛИНОВО
Н  9960 град КАОЛИНОВО, област ШУМЕН, ад. Украйна .V» 5: в  тел,'факс: 05У61/Н 21; 21 25 

ЬИр:// цт%уу.к.аоИпо>о.Ь1?; с-таИ : оЬ< кзюИпоуо^иЬу.Ье:

РЕШЕНИЕ №99
по протокол X® 13 от 22.10.2020 г. 
на заседание на Общинския съвет

Огносио: Определяне на пониж и га и мандата па прелета и птелм на общината на 
извънредното заседание на Общото събрание на А социацията по ВнК на обособена 
територии, обслужвана от „ВнК- Ш умен“ ООД, насрочено на 03.11.2020 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.15 и чл. 21. ал.2 от ЗМСМЛ, чл. !98с. ал.З и ал.5 от Закона 
за водите, Общински съвет -  Каолиново

РЕШ И:

1. Общински съвет - Каолиново определя на извънредното заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК -  Шумен на обособена територия, обслужвана от 
„ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 03.11.2020 година, при невъзможност за участие на 
кмета па община Каолиново - Нида Намъков Ах медов, да бъде заместван от Билпш 
Османов Мюмюнов -  заместник-кмет на община Каолиново.

2. Възлага на представителя на община Каолиново на извънредното заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВнК -  Шумен на обособена територия, обслужвана 
от „ВнК- Шумен“ ООД, насрочено на 03.11.2020 година, да гласува по въпроапе от 
дневния ред, както следва:

По т.1. -  „За“ - Общото събрание па Асоциацията по ВнК -  Шумен, съгласува 
акту ализирана Подробна инвестиционна програма за 2020 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ 
ООД.

По т.2. -  За“ - Общото събрание на Асоциацията по ВиК -  Шумен определя 
препоръч1ггслния размер на вноската на държавата п бюджета на Асоциация за 2021 г. да 
бъде в размер на 25 000.00 лв.

3. Представителя на община Каолиново да представи препие от настоящото 
решение пред Председателя на Асоциацията по ВиК-Шумен, най-късно в деня на 
провеждане на заседанието на Общото събрание преди регистрацията.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Каолиново, 
проведено на 22.10.2020 г., протокол Хг 13, т. 6 от дневния ред мри кворум от 21 
общински съветника, след проведено поименно гласуване е:

- 21 (двадесет и един) гласа „за"
- 0 (нула) гласа „против”
- 0 (нула) гласа „пъздържала се" I

и е подпечатано е официалния печа^ на Общински съвет - Каолиново.

Председател ОбС:.
(ЗИЯНАЗИФ)

ВЯРНО е
ОРИГИНАЛА /



Препие!
О К  Щ Н И С К И  С Ъ В Г . Т  - В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

Р Е Ш Е Н И Е  
X» 155

по протокол X» 15/20.10.2020 година

за извънредно заседание на Общото събрание па Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от ..ВиК -  Шумен“ ООД. насрочено за 03.11.2020 г„

На основание чд.21, ал.1. т.23, чл.27« ал. 4 и ат. 5 от ЗМСМА. впи връзкас чл.198в. ат.4, т.5 
от Закона за волите.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Общински съвет Велики Преслав оправомошава. представителя на Община Велики Преслав 
в общото събрание в асоциацията по ВиК да гласува по точките от дневния ред на 
извънредното заседание иа общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от ,.ВнК -  Шумен" ООД. както следва:

Но т.1 от дневния ред -  В Договора за стопанисване, поддържане и експлоатации на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги с постигнато договаряне за 
размера на минималното ниво на инвестиции в годишен аспект. Всяка календарна година 
ВиК оператора изготвя подробна инвестиционна програма и я предлага на Общото събрание 
на АВнК за одобряване.
ПРОЕКТ 11Л РЕШ ЕНИЕ: Общото събрание на Асоциация но ВнК-Шумен съгласува 
актуализирана Подробна инвестиционна ир0 1 рама за 2020 г„ изготвена от „ВиК-Шумен“ 
<ЮД.

По представения проект на решение представителят на Община Велики Преслав 
гласува със .3 1 “

По т.2 от дневния ред -  Съгласно чл.20. ал.З от ПОДА В К, Общото събрание па Асоциация 
приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 
следващата година. Съгласно чл.20. ал. 5 от ПОДАВК проектът на бюджет беше 
предоставен за обсъждане на членовете на Асоциацията до 31 юли. като п едномесечния 
срок не бяха направени писмени предложения за промени. Предлагам на основание чл.20, 
ал. 3 от ПОДАВК Общото събрание иа Асоциация по ВиК-Шумен да приеме следното 
решение:
ПРОЕКТ НА РЕШ ЕНИЕ: Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен определя 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета иа Асоциацията за 2021 г. да 
бъде 25 000.00 лв.

Но представения проект на решение представителят на Община Велики Преслав 
гласува със ..14“.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 20 октомври 
2020 г., Проюкол X.’ 15. т.11 от дневния ред. и е подпечатано е официалния печат па 
общинския съвет.

ИРЕДСНДА11-1Л: /п ' Ан. Асенова 
Вярно.
Техи. сътрудник:

п .  ж . « м & ^ м л .)3 !;



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  В Ъ Р Б И Ц А

9870 ф . Върбица, ул. Септемврийско въстание №  4 0 ; тел. 05391 / 21-10

ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ №4

на заседание на Общински съвет Върбица по Протокол №14, 
проведено на 23 октомври 2020 година

ОТНОСНО: Докладна записка е вх. №  135 /  16.10.2020 г. Мерлнн 
Банрям -  кмет па Община Върбица, относно: Извънредно заседание на 
Обшото събрание на Асоциацията по В и К  на обособена територия, 
обслужвана от „ВнК-Шумсн" ООД. насрочено за 03 .11.2020г.

Режим на явно н поименно гласуване.

Резултати от  гласуването: 

за  - 16

I. Кадир Мазиф Хасан
2 Бирсен Пюбов Елманов
3. Севдалин Бориславов Аллинов
4. Руфи Ис.мет Чуфадар
5. Мехмед Хюссинов Юсуфов
6. Ерлинч Ахмедов Исмаилов
7. Еренн Ахмедов Хасанов
8. Мустафа Решндов Хюссинов
9. Исуф Алнев Газннов
10. М ехмед Мустафа Мехмед
I I. Енвср Якуб Исуф



12. Басри Екрсмов Басрнсв
13. Радослав Добрев Чалъков
14. Мустафа Халнлов Еминов
15. Емил Иванов Димов
16. Стоян Георгиев Димитров

против - 0;
въздърж али се  -  0, предлож ението се приема.

Общ брой присъстващи общински съветници - 1 6

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМ СМ А, във връзка с чл.198е, ал.З и 
ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията 
н дейността на асоциациите по водоснабдяване н канализация,

Общински съвет Върбица прие следното:

РЕШ ЕНИЕ:№ 4

1. Общински съвет Върбица оправомощава Мердин Мустафа Вайрям, 
представител на община Върбица в Общо събрание на Асоциацията по ВиК, 
да гласува в общото събрание решенията, посочени в дневния ред. както 
следва:

I. Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен съгласува 
актуализирана Подробна инвестиционна програма за 2020 г., изготвена от 
„Водоснабдяване и канализация -  Шумен" ООД - Д А  ГЛАСУВА 
„ПРИЕМА”

2. Общото събрание на Асоциация по ВиК-Шумен определя 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 
2021 г. да бъде 25000,00 лв .-Д А  ГЛАСУВА „ПРИЕМА"

3. Разни (настоящем по тази точка няма направени предложения).
II. При невъзможност на Кмета на общината да участва на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК-Шумен, за представител на Община 
Върбица се определя Исйсим М ехмед Мустафа. с право да гласува решенията, 
по предвидените въпроси от съответния дневен ред.



Ма основание чл. 60, ал. 1 от Админнстративнопроцесуалння кодекс. 
Общински съвет -  Върбица допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение. А

Снел преписа: ^
ДЖСМНЛС Н |1ЯЗНСП4 '

/



9930, гр.Каспичал, ул. "Мадарски конник" № 91, тел. 05351 /74-15 
с-таП: оЬ5.@ кд%р1сЬап.огр

П Р О Т О К О Л  №13 
29.10.2020 г.

<)| носно: извънредно заседание на Обшото събрание на Асонняинита но ВнК на обособена 
територия, обслужилия от "В  и К-Шу.мен ООД

Р Е Ш Е Н И Е  Кя 219

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ог Закопа за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 198с. ал. 3 и ал. 5 ог Закопа за водите, във връзка е чл. 5, ал. 5 и чл. 20, ал. 3 
от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване н канализация 
Общински съвет Каспичан:

1. Определя за извънредното заседалис на Асоциацията по В н К  на обособснащ територия, 
обслужвана от „В и К -Шумен“ ООД, насрочено за 03.11.2020ГОД., при невъзможност за участие 
на Кмета на Община Каспичан, представите! на Обшила Каспичан да бъде Милен Ангелов 
Минчев -  замести и к-кмет ни Община Каспичан

2. Съгласува позицията на представителя па обшинл Каспичан на заседанието на 
Асоциацията но В и К на обособената територия, обслужвана ог „В н К -Шумен“ ООД 
насрочено за 03.11.2020год. по т. I от дневния ред „Съгласуване па актуализирана Подробна 
инвестиционна програма за 2020г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация -  Шумен“ 
ООД“ да бъде: За

3. Съгласува позицията на представителя па община Каспичан на заседанието на 
Асоциацията по В н К на обособената територия, обслужвана от „В и К -Шумен“ ООД 
насрочено за 03.11.2020год. по т. 2 ог дневния ред „Определяне на препоръчителен размер па 
вноската на държавата н бюджета на Асоциацията за 2021 г. в размер но 25000.00 лв.“ да бъде: За

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Каспичан допуска предварително 
изпълнение на решението, поради защита на важни обществени интереси

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Каспичан, проведено на 
29.10.2020г., Протокол М  13, т, 3.2 от дневния ред по Предложение е ЛОС Ле 327/16.10.2020г., 
при кворум от 11 обиртски съветника и след проведено гласуване - е 11 гласа „За“, 0 гласа 
„Против" и 0 гласа „Въздържал се"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: '
/ Р. ТОДОРОВА/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕНЕЦ. ОБЛАСТ ШУМЕН 
9751 с.Вспсц,ул."Кнр>1л н Методий" Л* 24, тел.: 05343 21 91, факс: 05343 89 80 

с-таН : ктсКдУуспсЕч.Ьд. цлулу .у с п с 1:0)1»

РЕШЕНИЕ Л« 97
по протокол Хг 11 от 29.10.2020 г. 

на заседание на Общински съвет с. Венец

На основание чл. 21. ал. 1. т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 198 с, ат. 3 от Закона за водите, от обшо гласуват и 17: е 17 гласа „ЗА”, 
без „против" и без „въздържал сс" Общински сьвст -  Венец

1. Представител на общината в Асоциацията по ВнК е Нехпнбан Османова 
Ахмеловз -  Кмет на Община Венец.

2. Резервен представител иа общината в Асоциацията по ВиК /при невъзможност за 
участие на кмета/ е Илхпн Сади Сади -  Зам.кмет «Устройство на територията, 
строителство и екология».

3.3а предвиденото извънредно заседание на 03.11.2020 г. (вторник) на Общото 
събрание на Асоциацията по В и К. Общински съвет е.Венец, упълномощава 
представителя на община Венец да гласува по изложеното съгласно писмо №  26-06-1/216 
от 02.10.2020 г. на Прелседателя на Асоциацията по Вик, обслужвана от „ВиК-Шумен" 
ООД със „ З А “.

РЕШИ:



ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
9X20 тр Смядово. п.1 _Кпч] Борис Г4*2. тск>{юи 05351/201?. факс 05351/222/. 

оЬ^ЬцплаглхЗоз о <; аЪ у  Ь$ "  "  "  мпу а А»' о

П Р Е Л И С - И З В Д К Ч Е П И К  
по Протокол Л» 9  от 29-10-2020 г.

По .юкм. тапнскя .V* 247/19.10.2020 г.. относно: Провеждане на н1иьнрсдмо 
заседание на Лгонняинн по В и К  на обособената територии. обслужилия от ..В н К- 
Шумен“ ООД

Вносител: Борислав Борисов- Председател нл Общински съвет Смядово

С 1 3 гласа „та“,  „против" -  няма, „въздържал сс" -  няма

На основание чл.21. хз I, т.9 от Закона и  местното елмоунрапленне н местната 
администрация, чл 198с. хт 3 от Закона и  водите н нт.н връзка е писмо н \ .4*243/06 10 2020г 
от Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана ог ..В и К Шумен" ООД за 
свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията. ОБЩИНСКИ 
СЪИГ Г СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ .V? 122

1 Обши иск и съвет Смядово определя а  представител на Община Смядово в 
илтилрелното заседание на Общото събрание нл Асоинаиията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В н К - Шумен“ ООД. което ще сс 
проведе на 03 11 2020г. от 10.00 часа в зала М-2. ст II. п сгрхллта на Областна 
администрация ф  Шумен -  ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА кмет на 
Обшина Смядово

2 Опра помотана представителят на Обшина Смядово и и тъ й  редното заседание на 
Общото събрание на Лсонианияга. да гласува по точките от лисни пя ред, както 
следва:

1 Съгласуване на Подробна инвестиционна програма и  2020 г .  изготвена от 
"Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД.

Общото събрание на Асоциация по ВнК Ш>мсн съгласува актуализирана 
Подробна инвестиционна прогрхмз -и 2020 г . изготвена от "ВиК- Шумен 
ООД а а г . и с у и . и “.

2 Приемане нл решение за препоръчителния размер нл вноската на държавата о 
бюджета нл Асоциация по ВиК -  Шумен, в рд|мср на 25 000,00 лв .

/



I 1гслюасннс та решение по т 2 от дневния ред

Общото събрание на Асоциация по ВиК -  Шумен определя препоръчителния 
размер на вноската на държавата в бюджета на Асо циани ята ча 2021 г да бъде 
25 000.00 да -  .та т ласуиа „та“.

3 Ратни

БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Л/кчксА/шс/ Не/ Общински съвС/Л^^

Им отвил :
Дссисивд Недкова 
Гд специалист “ТООбС



ОБЩИНА ХИТРИМО М11МС1РЛЬГП' ОР И1ТК1%0
9780 Хитрмно, у л." Вграждане” Л» 45 е̂>-' Пи^аги. 9780 111|г1и<>. 45 Уа/га/ЬЛапс 8»г.

тел-: 05341 2150. факс:0534| 2120 Л  — ' Се!.: 05341 2250, Газ: 05341 2120
е-пиЛ: КтеГ* ЬЛппо.Рге * е-шаП: ктстУМпт.. ■ щ

Д«
Асоциация ио ВнК па обособената територии,
обслужвана от „Водоснабдинане н канализация -  Ш умсн“ООД

СТАНОВИЩЕ
Във връзки ст.с таселапне на Асоциации по ПнК на обособена!а територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и каналш аиня -  Ш умсн“ООД, насрочено та 
03-11-2020г. в сградата на Областна Администрации -  гр. Шумен. Вн 
уведомяваме. че обншна Хнгрнно съгласува без пренорькн дневния ред и 
гласува за следнизс решенни:

Мо т.1 ог днепннн ред на общото събрание гласу ва „ЗА“ следното решение: 
Общото събрание на Асоциацията но ВиК-Шумен съгласува актуализирана 
Подробна ннвесгнинонна програма та 2020г. изготвена от „Водоснабдяване н 
канализация -  Ш умени ООД

По т. 2 от лненння ред на общото събрание гласува „ЗА“ следното решение: 
Общото събрание на Асоциацията по ВнК -  Шумен определя препоръчителния 
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 г. да бъде 
25 000,00 лв.

С уважение,
АХМ ЕД АХМ ЕД: ^  “2 . ______
ЗАМ. КМ ЕТ НА ОБЩ ИНА лМТРИНО



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ХИТРИНО. ОБЛ АСТ ШУМЕН

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Решение № 16, прието от Общински съвет Хитрино, на заседанието му, прооедено 
на 29.01.2020 година, с Протокол № 1, точка 16.

16.Предстаоителство на община Хитрино в заседанията на Общото събрание на 
Асоциацията п о В и К -  Шумен.

С 15 (петнадесет) гласа „за", без „против" и без „въздържали се", Общински 
съоет Хитрино на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА (Закона за 
местното самоуправление и местната администрация) прие

На основание чл,198е, ал.З и ал.5 от Закона за водите. Общински съвет Хитрино

1. Прелставител на община Хитрино в Общото събрание на Асоциация по В и К- 
Шумен е:

-кметът на община Хитрино.
2. При невъзможност Кметът на община Хитрино да участва, представител на 

общината в Общото събрание на Асоциация по В и К- Шумен е:
-Ахмед М ехмед Ахмед- зам.кмет на община Хитрино.
3.Общински съвет- Хитрино упълномощава представителите на община Хитрино 

в Асоциация по В и К- Шумен да гласуват съобразно интересите на общината.

РЕШЕНИЕ N9 16

Р ЕШИ:

МУСТАФА АХМЕД: /  П /  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ХИТРИНО

НЕВЯНКА ТОДЕВА: /  П /
ПРОТОКОЛИСТ НА ОбС ХИТРИНО

I

й.чрно с рриг};нпла при ОбС Хитрино < 
Сосрил:



ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
аг 1 ти Ссшсчн?и"_2с:5.1ьъ ,.05328.20-Н^с т 411^сЬддКс/кч\» а К ^

РЕШЕНИЕ Л* 102
II» протокол .»  16 »I 29.11).2020г.

ПРЕПИС

Р |н осн о : Провеждане мм итънрсдно заседание на Общото събрание па 
Асоциации но НнК на обособената територия, обслужвана от „НнК -  Н Ь ч сн “ ООД

11л основание пл. 21. ал. 1. т. 23 ог ЗМСМА. нъв връзкас чл. 1^8 „е". ал. 3 и ал. 5
от Закона за волите.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Оправомошава Иван Кирилов Иванов -  Заместилк-кмег на Община Никола 
Колено, ла вземе участие в заседанието като прелставнтел нл Община Никола Козлево 
в Общото събрание на Асоциация но ВиК -  Шумен и лд гласува но точките от лневння 
ред на извънредното заседание на Асоциацията на 03.11.2020 г.. както следва:

По г. 1. от дневник ред, олюспо: Съгласуване на Подробна инвестиционна 
програма за 2020 г.. нзготнена от „ВиК-Шумен** ООД.

Пре.ътожеине та Реш ение.»  I
Общото събрание иа Асоциация по ВиК -  Шумен съгласува актуализирана 

Подробна инвестиционна програма за 2020 г„ изготвена от ..ВиК-Шумен** ООД,
По представеното предложение зй решение но т. 1 да гласува „по собствена 

преценка"
II» т. 2. ог дневник ред. от носно: Приемане на решение за препоръчителния 

размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК -  Шумен, и размер 
иа 25000,00 лв.

Предложение та Решение.»  2
1. Общото събрание на Асоциация по ВиК -  Шумен определя препоръчителния 

ратмер на вноската иа държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 гол. да бъде 
25000.00 лв.

По представеното предложение за решение по т. 2 да гласува „пи собствена 
преценка "

2. При невъзможност за участие на определения но т. 1 ог настоящото решение, 
'представител в извънредното заседание като представител на Обшина Никола Козлево 
в Общото събрание па Асоциация по ВнК -  Шумен, той да бъде заместен от г-н Феим 
Мехмед Насъф -  Заместник-кмет на обшина 11 и кола Козлево.

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 
60, хи I от АПК.
От общо 12 присъствали е 12 гласа ..за“; 0 глас ..въздържал сс** и 0 гласа ..против“. 
Решение!» г ириси» на тассланис иа общински съвет Пиката К онен», проведено 
на 29.10.2020|. П рою ко.1 .»  16, т. 3 от дневния ред, н е подпечатано е официалния 
печат на общинския съвет.

Снел преписа^
/Е. Коджа А^ьн'

ПРЕДСЕДАТЕЛ :-...... п ...»......„
/Нурай Феруднн Реджеб/



0  1.111 И Н Ч  Н И К О Л А  К П П  К И П ,  ( И . . 1  \С"1 41 > М I. II
ил „2*-ш Сспгсмпрн" >_• \  гол о*$2К 20-02, факс 0532Х 2*1-20 

\х\\\х гнко1лко/1схо Ьц.. с-таП: оЬапко/1сх«»'«:ша'|| Ь«. оЬапко/1е\о«т иЬх №•

05 МИНСКА АД МИН ИСТГАЦИЯ
Гуц сОл*> А Н.КЕЛЛ6&3 об* ШуЪА6*сКД

д<>
И з х . N о_

09
9/  0<)

/ / . 201&.
\спН1МНИМ ПО II н К
И ' I й  н < и*ч”ча I а територия, «ктстужвлна от И иК Шумен ООД

 ̂палжми I хтемолл.
Приложено Ни итнрашзм Решение .V.* 102 по 11ропткид Лч 1<м*т20 |0 2о20т на 

Попишеш сънсг Никола Котлсоо
Поен )зIа из решението съм оправомошеи ла • исунам „ни соостиена преценка 

п по тече ЮНКК0 1  Дневния ред
Моли маех нането от мен да се счита „ЗЛ“ п по леете точки от Днепннн ред
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