
       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Позиция и мандат за 

провеждане на редовно заседание на Общото събрание на 

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково“ 

Докл.:инж. Тодор Милев – Зам.- Кмет на Община Любимец 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 48 

 

на ОбС, прието с протокол  № 5 от 30.01.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, 

Общински съвет Любимец 

 

Р Е Ш И: 
 

  I . Общински съвет-Любимец изразява следната позиция: 

1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, Общински съвет-Любимец приема годишния отчет за дейността на 

„Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД  Хасково” за 2019 г.; 

2. На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет-Любимец приема 

отчет за изпълнение на бюджета на „Асоциация по ВиК в обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  Хасково” за 2019 г. ; 

3. На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, Общински съвет-

Любимец приема годишен финансов отчет на „Асоциация по ВиК в обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  Хасково” за 2019 

г.; 

4. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, Общински съвет-Любимец приема бюджет на „Асоциация по ВиК в 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  

Хасково” за 2020 г. 

 ІІ. Дава мандат на представителя на Община Любимец в Общо събрание на 

„Асоциация по ВиК Хасково”  да изрази позицията на   Общински съвет-Любимец. 

 

 
 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

               / М.Станкова/ 

МС/МФ                                                                 


