Препис - извлечение
От Протокол № 16/28.01.2021 г.
На Общински съвет - Монтана
08-01-11/12.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на
Община Монтана, относно даване на съгласие за преминаване в управление на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр.
Монтана, изградените от Община Монтана за допълнително водоснабдяване на с.
Долна Вереница активи и съоръжения - публична общинска собственост - ”Тръбен
кладенец и оборудване към него – Долна Вареница”,, община Монтана за
стопанисване, поддръжане, експлоатация както и за предостаянето на ВиК услуги на
потребителите

Решение
№ 371
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от Закона за
общинската собственост и §9, ал.10 от Преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013г., изм. и
доп. ДВ, бр.58 от 2015г.) във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите и чл.4.4.б) от
Договор от 31.03.2016г., в сила от 01.05.2016 г. за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги между Асоциация по ВиК – Монтана и „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Монтана

Общински съвет - Монтана
Реши:
1. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД – гр. Монтана, за дейността:
стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите,
на новоизградените ВиК системи и съоръжения - публична общинска собственост в
резултат на изпълнението на проект Тръбен кланец заедно с оборудването към него, с.
Долна Вереница, община Монтана на стойност 34 455, 33 лв.(тридесет и четири хиляди
четиристотин петдесет и пет лева и 33 ст.) без ДДС.
2. Препис от Решението да се изпрати на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК" ООД - гр. Монтана, което да се счита за уведомление по
реда на §9, ал.10 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015г.).
3. Възлага на Кмета на Община Монтана да предостави необходимите документи,
свързани с предаваните активи.
Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Председател:…………………
/Иво Иванов/

