
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 4 

  

По протокол № 2 от 30.01.2020г. 

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите,  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Оправомощава Иван Кирилов Иванов – Заместник-кмет на Община Никола 

Козлево, да вземе участие в заседанието като представител на Община Никола Козлево 

в Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен и да гласува по точките от дневния 

ред на редовното заседание на Асоциацията на 13.02.2020 г., както следва: 

 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за дейността на 

Асоциация по ВиК-Шумен за 2019 г.  

Предложение за Решение № 1 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Годишен отчет за 

дейността на Асоциацията по ВиК – Шумен през 2019 г. 

По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува „по собствена 

преценка” 

По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на 

Бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен за 2019 г. 

Предложение за Решение № 2 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Отчет за изпълнението 

на Бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен за 2019 г. 

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

преценка” 

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – 

Шумен за 2020 г.  

Предложение за Решение № 3 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Бюджет на 

Асоциацията по ВиК – Шумен за 2020 г. 

По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „по собсвена 

преценка” 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1  представител в редовното 

заседание като представител на Община Никола Козлево в Общото събрание на 

Асоциация по ВиК – Шумен, той да бъде заместен от г-н Феим Мехмед Насъф – 

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 30.01.2020г. Протокол № 2, т.2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                          /Нурай Ферудин Реджеб/ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg

