
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 26 

от 06.03.2019 г. 

 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно 

заседание на общото събрание на Асоциацията по „ВиК” на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията посочени в 

дневния ред 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 

5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
І.  Упълномощава и дава мандат на Кмета на Община Девин, представител 

на общината в Асоциацията по „В и К “ на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян да представи позицията на 

община Девин и с правото да гласува по решенията, посочени в дневния ред на 

предстоящото редовно заседание на Асоциацията по „ВиК” – гр. Смолян , както 

следва: 

 

1. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета на бюджета на Асоциацията по „ВиК” - Смолян 

за 2018 г. и да приеме така представеният отчет. 

2. Дава мандата на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета за дейността на Асоциацията по „ВиК” - Смолян 

за 2018 г. и да приеме така представеният отчет. 

3.  Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета за изпълнението на подробната инвестиционна 

програма и за направените инвестиции в активи публична държавна и публична 

общинска собственост от оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Смолян за 2018 г. и да приеме така представеният отчет. 

4. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциацията по ВиК - Смолян за 

2019 г.  
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5.  Дава мандат на кмета за обсъждане и приемане на подробната 

Инвестиционната програма за 2019 г. на оператора „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД- гр. Смолян. 

 

II. При невъзможност кметът на община Девин да участва в заседанието 

на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе на 

07.03.2019 г., Общински съвет Девин упълномощава г-н Руси Чаушев за 

представител на община Девин в заседанието и да изрази горепосочената позиция. 

 

III.  На основание чл. 60, ал. 1 от Административно - процесуалният кодекс, 

допуска предварително изпълнение на решението. 

 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

06.03.2019 г., Протокол №4, т. 1, ДЗО - 24/06.03.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 


