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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 328 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с 

Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Провеждане при дистанционна форма на работа с 

видеоконферентна връзка на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Стара Загора, насрочено на 7 април 2022 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-1-

[1]/10.03.2022 г., за провеждане на извънредно заседание, което ще се проведе при 

дистанционна форма работа с видеоконферентна връзка чрез електронната платформа 

ZOOM на 7 април 2022 г., от 11:00 часа.  

 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК определям резервна дата и час за 

провеждане на заседанието, 29.04.2022 г. от 11:00 часа, без промяна на дневния ред, 

за която ще бъдат валидни мандатите (решения на общинските съвети) за първоначално 

обявената дата.  

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и 

мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред. 

 

1. Обсъждане и съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г. 

2. 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%. 

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото 

събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. 

Съобразно това следва да се има предвид, че общинският съвет, давайки мандат за 

участие в заседанието на представителя на общината, съгласува и неговата позиция, 

като в своето решение задължително определя „за“, „против“ или „въздържал се“ по 

всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуване от 

съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се 

аргументира писмено. За целта представителят на общината представя становище за 

това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по 

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

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация /ПОДАВК/, 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 на извънредно заседание на 7 

април 2022 г., от 11:00 часа 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. 5 от Закона за водите 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Бизнес план за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като 

ВиК оператор за периода 2022-2026 г.   

 

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

 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Захари Колев Захариев Х   

3. Иван Атанасов Иванов Х   

4. Илия Рашев Рашев 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 отсъства   

12. Юлиан Сашев Атанасов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


