
 

О Б Щ И Н С К И             С Ъ В Е Т    -  Б Р Е З Н И К  
 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 3 

Гр.Брезник, 05.03.2019г 

 

 

 Днес 05.03.2019г от 11,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

провежда извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват: Борислав Стоянов, Йорданка Ушашка, Добринка Дойчева, Катя Йорданова, 

Станислав Велков, Десислава Стоилова,  Иван Тинков, Виолета Младенова, Янка Хранова, 

 

Отсъстват: Ваньо Добринов, Иван Ставрев, Ивелина Крумова, Росен Огнянов,  

 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет на общината, Иван 

Борисов – секретар на общината.Милен Миленков – юрисконсулт,  

 

Предложен е следния   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Покана за Общо събрание на съдружниците  на „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

Перник. 

 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 

 Гласува се предложения дневен ред: 

 

  

Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. Същата запознава 

присъстващите с получената покана за Общо събрание  на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД Перник. /чете поканата/ 

 

По дневния ред. 

 С 9 гласа „за“ се приема предложения дневен ред. 

 

 

Виолета Младенова – много семпло е описано в поканата. Звънях по телефона за информация. 

Предлагам да запишем, че трябва да включат и дължимите средства за Община Брезник. Може 

би няма да се случи, но ние сме длъжни да им напомним, затова предлагам да запишем, че 

представителя на Община Брезник  ще гласува против, ако не се предвидят средства за община 

Брезник. 

 

 Гласува се предложения проект за решение 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 9 гласа „за“ ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  809 

 



 На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, 

Общинският съвет Брезник  оправомощава Васил Узунов в  качеството му  на кмет на  Община 

Брезник, а при невъзможност той да участва оправомощава  негов представител, да участва в 

Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник на 

06.03.2019 година и да гласува по точките в обявения дневен ред, както следва: 

 

       По т.1.“ Общото събрание дава съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Перник да 

кандидатства в процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG161П1ОР002-1.06 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020г.“- „ПО ПРЕЦЕНКА“ 

 

       По т.2 „Общото събрание на съдружниците дава съгласие „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД- Перник да предприеме действия за получаване на финансова помощ с общ размер до 

9 000 000.00лв. за собствено участие по процедура № BG161П1ОР002-1.06 „Предоставяне на 

финансиране на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Перник посредством финансов 

инструмент за отрасъл ВиК по приоритетна ос №1: Води на Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020/ОПОС 2014-2020“/ 

          Както да бъде включено за  погасяване и задължението от 300 000,00лв. към 

„Водоснабдяване“ ЕООД Брезник. Ако това не се вземе предвид – гласува - „НЕ“ 

 
 

Пореди изчерпване на дневния ред, заседанието закрито.   

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /Л. Любомирова/      /Виолета Младенова/ 

 


