ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 33
взето с Протокол № 4 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 26.01.2016 година

По т. 4 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
определяне на представител и представяне позицията на Общината на
насроченото за 28.01.2016г. заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД
гр. Пловдив”
на основание: Чл. 198в, ал.6 във връзка с Чл. 198в, ал.4, т.т. 2, 5, 9 и 10 от Закона
за водите, Чл. 198е от Закона за водите, и във връзка с Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Садово предоставя мандат на инж. Надежда
Кръстева Анева – В и К специалист в Община Садово, в качеството й на
представител на Общината в Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация –
Пловдив, за приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2015
година.
2. Общински съвет – Садово одобрява списъците с активи, публична
общинска собственост, намиращи се на територията на Общината, получени с
писмо № 03-02-320/21.12.2015г. на МРРБ и упълномощава кмета да подпише
окончателния протокол за разпределение на собствеността.
3. Общински съвет – Садово упълномощава инж. Надежда Кръстева
Анева да направи предложение в Допълнителния бизнес план на оператора –
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив да бъде включен обект
”Довеждащ водопровод Ахматово-Поповица”.
В противен случай да гласува „против” съгласуването на
Допълнителния бизнес план на „ВиК” ЕООД гр. Пловдив.
4. Общински съвет – Садово приема препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2016 г. да бъде в размер на
20 000/двадесет хиляди/ лева и годишна вноска на Община Садово в размер на

845.68 /осемстотин четиридесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки/ лева,
определена на база процентно съотношение на гласовете.
5. Общински съвет – Садово одобрява предоставения с писмо № АВК02-12/23.12.2015г. , Проект на Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК
услуги на потребителите срещу заплащане между Асоциация по ВиК – Пловдив и
определения оператор – „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив и
упълномощава Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
гр. Пловдив да подпише одобрения договор от името на Асоциацията.
6. На заседанието на общото събрание да се постави на разискване въпроса
относно реда за предоставяне на услуга от „ВиК” Пловдив – поддържане и
експлоатация на новопостроена ПСОВ с. Кочево, общ. Садово, за която имаме акт
обр. 16 и Разрешение за ползване от 31.08.2015 година.
По т. 4 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/АТ. ТЕЛЧАРОВ/

