ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 988
по протокол № 40 от 31.01.2019 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиКШумен“ ООД, на 13.02.2019 г.

/с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в Общото
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиКШумен“ ООД, да гласува „ЗА“ по предложените проекти на решение от точките от
дневния ред на извънредното заседание на асоциацията, което ще се проведе на
13.02.2019 г.:
Т. 1. - Обсъждане и приемане на изготвения доклад от временната работна
група, сформирана от председателя на АВиК-Шумен.
Проект за решение по т. 1
Общото събрание приема Доклад на временната работна група, назначена с
решение № АС-РД-15-1 от 09.01.2019 г.
Т. 2. - Обсъждане на предложение до Министерство на регионалното развитите
и благоустройството за изменение клаузи на договор АС-10-2 от 08.03.2016 г. за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г.

Проект за решение по т. 2
Общото събрание възлага на Председателя на АВиК да изпрати предложение до
Министерство на регионалното развитите и благоустройството за изменение на
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г.
Т. 3. - Обсъждане на предложение до КЕВР за изменение на цената за услугата
доставяне на вода на потребителите.
Проект за решение по т. 3
Общото събрание възлага на Председателя на АВиК да изпрати мотивирано
предложение до Комисията за енергийно и водно регулиране за намаляване цената на
услугата доставяне на вода на потребителите.
Т. 4. - Разни.
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