РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на /извънредно/ заседание с
Протокол №43/08.02.2018г.
РЕШЕНИЕ
№284
На основание чл. 21, ал 1, т. 15, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27 ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.3, ал.1,
т.15, т.23 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община
Ценово и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите (ЗВ), Общински съвет - Ценово,
област Русе
Р Е Ш И:
1. При невъзможност Кметът на община Ценово да участва в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе на 26.02.2018г. определя Цветомир
Петров - заместник кмет на община Ценово като представител на общината в
редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К.
2. Определя мандат на представителя, Цветомир Петров - заместник-кмет на
Община Ценово, в Общото събрание на Асоциацията по В и К в рамките на
заседанието на 26.02.2018г.
3. Съгласува следната позиция на Община Ценово по въпросите от дневния ред
на заседанието на 26.02.2018г и ОПРАВОМОЩАВА представителя на община Ценово
да гласува решенията от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К –
Русе, както следва:
3.1 По първа точка от дневния ред – „ЗА” приемане на Годишния отчет за
дейността на Асоциацията по ВиК - Русе през 2017г.
3.2 По втора точка от дневния ред – „ЗА” приемане на отчет за изпълнението на
бюджета на Асоциацията по ВиК-Русе за 2017г., заедно с обосновката му, като
утвърждават необходимостта от извършените разходи през 2017г.
3.3 По трета точка от дневния ред – „ЗА” приемане на годишния финансов отчет
на Асоциацията по ВиК - Русе за 2017г.
3.4 По четвърта точка от дневния ред – „ЗА“ приемане на проект за Бюджет на
Асоциацията по ВиК – Русе за 2018г.
3.5 По пета точка от дневния ред – „ЗА” приемане на предложения проект на
Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД – Русе през 2018г.
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3.6 По точка шеста от дневния ред - при поставяне на допълнителни въпроси на
заседанието, да приема предложенията към същите за информация, като при
необходимост гласува, както намери за добре и с оглед запазване на интересите на
Община Ценово.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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