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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 287 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с 

Протокол № 29 

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 12 ноември 2021 

г. 

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 изх. № АВиК-ОС-

4/11.10.2021 г., за провеждане на извънредно неприсъствено заседание, което ще се 

проведе при дистанционна форма работа с видеоконферентна връзка чрез електронната 

платформа ZOOM на 12 ноември 2021 г., от 11:00 часа.  

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и 

мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред. 

1. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно 

доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за 

предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии 

между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от една страна 

като доставчик и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от друга 

страна като ползвател.  

2. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно 

доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за 

предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии 

между „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от една страна като 

доставчик и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от друга 

страна като ползвател.  

3. 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%. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 10, ал. 5, т. 5 

и чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 

І. Общински съвет Николаево и по двете точки от дневния ред на извънредно 

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, 
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насрочено на 12 ноември 2021 г., от 11:00 часа, като гласува с „Против“ и 

„Въздържал се“ не дава мандат на кмета на Община Николаево да подкрепи 

направените предложения на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, с писмо изх. № 

АВиК-ОС-4/11.10.2021 г., 

 

  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 отсъства   

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 12 гласа, от които „за“- няма „против” - 9, 

„въздържали се” – 3 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


