
ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 7 

Гр.Брезник, 15.06.2021г 

 

  Днес 15.06.2021г  от 11,00 ч в заседателната зала на Общински съвет се провежда   

извънредно  заседание на ОбС Брезник. 

Присъстват 11 съветника. 

Отсъстват: В.Добринов   и   Катя Йорданова 

 

От общинската администрация присъства Милен Миленков – юрисконсулт 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Докладна записка относно вземане на решение за предоставяне на представителна власт 

пред Общо събрание на „ВиК“ ООД Перник 

 

Заседанието открито от Иван Тинков – председател на ОбС. Същия уведомява за обаждане на 

отсъстващите. 

Иван Тинков – уведомява за техническа грешка в проекта за решение /сгрешена дата/ в протокола 

ще бъде поправена 

 

 Гласува  се дневния ред 

 С 11 гласа „за“ се приема 

 

Иван Тинков – чете докладната записка с проекта за решение относно даване правомощие на 

Васил Узунов за представляване на общината пред общото събрание на ВиК ООД. 

 

 Гласува се предложения проект за решение. 

 С 11 гласа „за“ ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 297 

 

 

На основание чл.21 ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.3 ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински Съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, Общински Съвет Брезник , 

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов-кмет на Община Брезник, да представлява Община 

Брезник в извънредното заседание на Общото събрание на ,,Водоснабдяване и канализация“, 

което ще се проведе на 17.06.2021г.от 10,00ч 

- в случай  на невъзможност да присъства, той да бъде заместван от упълномощено от него лице. 

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов за отстояването позициите на Община 

Брезник,съгласно квотата , по въпросите от дневния ред, по време на извънредното заседание на 

Общото събрание на ,,Водоснабдяване и канализация“  ООД Перник, както следва : 

- по точка 1-ва от от дневния ред,  да гласува ,,ПО ПРЕЦЕНКА“. 

- по точка 2-ра от дневния ред, да гласува ,,ПО ПРЕЦЕНКА“ 

- по точки ,,ДРУГИ“, при възникване на такива обстоятелства, да гласува ,,ПО ПРЕЦЕНКА“ 

3. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението, на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/      /Иван  Тинков/ 


