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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 411 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с 

Протокол № 45 

 

 

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 7 декември 2022 

г.  

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 извънредното 

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, 

насрочено на 7 декември 2022 г, както следва: 
 

по т.1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите във 

вр. с чл. 18.7, б „а“ от Договора, Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

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

Загора приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 3 към 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен 

на 29.02.2016 г. между Асоциация по ВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора. 

 

по т.2 от дневния ред: На основание чл. 5.5, б „а“ 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 съгласува План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора за периода 2022-2026 г., ведно с приложенията, 

неразделна част от него. 

 

  

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

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

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


