
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –   

ЧИРПАН  

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

  ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

                                  

                  

ОТНОСНО:  Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара 

Загора, по точки 1,2,3 и 4 от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в 

обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, което ще се проведе 

на 05.03.2019 г., 11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”. 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На 05.03.2019 г. ще се проведе Общо събрание на Асоциацията по ВиК в 

обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, при следния дневен 

ред: 

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

обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, за 

2018 г. 

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

на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, 

за 2018 г. 

3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, за 2019 г. 

4. Други: 

 Съгласуване и одобрение на инвестиционни намерения на ВиК 

ЕООД - Стара Загора относно проект за кандидатстване по 

процедура BG161M1OP002-1.0106  „Изграждане на ВиК 

инфрастуктура”, съобразена с РПИП за обособената територия, 

обслужвана от ВиК ЕООД - Стара Загора; 

 Разглеждане и одобряване на инвестиционна програма на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора за 2019 

г. 

 

Според чл.198е, ал.3 от Закона за водите представителят на общината в 

асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва 

общинският съвет определя друг представител. 

 

 Ето защо предлагам на вашето внимание следния 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е : 

 



На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите във връзка с чл.198в, ал.4, т.9 

и т.10  от Закона за водите, Общински съвет – Чирпан реши: 

 

1.   Упълномощава за представител на Община Чирпан в Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара 

Загора, което ще се проведе на 05.03.2019 г., 11:00 часа, Стайко Иванов Генов – 

заместник - кмет на Община Чирпан. 

2. Дава съгласие представителя на Община Чирпан в Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора 

– Стайко Иванов Генов – заместник - кмет на Община Чирпан, по точки 1,2,3 и 4 от 

дневния ред да изрази становище „за”/ „против” / „въздържал се”, а именно: 

 

 

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

територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, за 2018 г. 

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

обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, за 2018 г. 

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

обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора, за 2019 г. 

4. Други: 

 Съгласуване и одобрение на инвестиционни намерения на ВиК ЕООД - Стара 

Загора относно проект за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.0106  

„Изграждане на ВиК инфрастуктура”, съобразена с РПИП за обособената 

територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Стара Загора; 

 Разглеждане и одобряване на инвестиционна програма на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Стара Загора за 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ…………………… 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………… 

Димитър Славов  

Юрисконсулт 

 

 


