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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 202 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

25.02.2021 г. с Протокол № 20 
 

 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора. 

Мотиви: 

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от 

Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с № АВиК-РД-9/09.02.2021 г., 

за насрочване на редовно неприсъствено заседание на 12 март 2021 г., поради 

усложнената епидемична обстановка в страната.  

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и 

мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред. 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора за 2020 г. 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Стара Загора за 2020 г.  

3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 

2021 г.  

4. Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г.  

5. Приемане на решение съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите за 

сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 

и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 

29.09.2016 г. между страните Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и ВиК 

оператора и упълномощаване на председателя на Асоциация по Вик – Стара 

Загора да го подпише от името на Асоциацията. 

 

6. Други. 

 

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е 

следното: 

 Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък -14,16%, 

Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Бавел баня – 2,77%, 

Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови 

– 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 

0,58%. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.9, ал. 2 и 5, във 

връзка с чл. 10, ал. 1, съгласно чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация (изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 

г.), наричан за краткост Правилника и писмо № АВиК - РД - 9/09.02.2021 г. на 

Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при 

невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител с право да 

гласува по решенията, посочени в дневния ред за провеждане на редовно 

неприсъствено заседание на 12 март 2021 г. на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

- Стара Загора, както следва: 

 

по т.1 от дневния ред: 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, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема отчета 

за дейността на Асоциацията за 2020 г.  

 

по т. 1 от дневния ред, да гласува – „за”: 

 

по т.2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема отчета за изпълнение 

на бюджета на Асоциацията за 2020 г.  

 

по т. 2 от дневния ред, да гласува – „за”: 

 

по т.3 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, чл. 9, 

ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, 

приема бюджета на Асоциацията за 2021 г.  

 

по т. 3 от дневния ред, да гласува – „за”: 

 

по т.4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, чл. 33а 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, във връзка с чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, 

одобрява Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Стара Загора за 2021 г. 

 

по т. 4 от дневния ред, да гласува – „за”: 
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по т.5 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, чл. 34, 

ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г.), във връзка с чл. 

10.10 от Договора, сключен на 29.02.2016 г., Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара 

Загора, приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за 

изменение и допълнение на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги между Асоциацията и оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Стара Загора, и упълномощава председателя на Асоциацията да го подпише от нейно 

име. 

 

по т. 5 от дневния ред, да гласува – „за”: 

 

- по т. 6. Други, да гласува – „за”: 

 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 

 

 

 

 


