
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН  

                                                        

 

ОТНОСНО:  Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

На 06.06.2022 г. ще се проведе неприсъствено редовно заседание на Общото събрание 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора, при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г. 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2021 г. 

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г. 

4.  Одобряване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – Стара Загора за 2022 г. 

5.  Други. 

 

Съгласно чл. 9, ал. 5, изр. първо от ПОДАВиК заседанието ще се проведе 

неприсъствено.  

В съответствие с разпоредбите на чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от 

Правилника представителят на общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при 

невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. В тази връзка и 

на основание чл. 198е, ал 5 от Закона за водите е необходимо, преди всяко заседание на 

Общото събрание, позицията и мандатът на представителя на общината по изброените точки 

от дневния ред, да се съгласуват от общинския съвет.   

 Ето защо предлагам на вашето внимание следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 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 и чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК,  Общински 

съвет – Чирпан изразява позиция и дава мандат на Кмета на Община Чирпан в качеството му 

на представител на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да гласува по точките 

от дневния ред на неприсъственото редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на 

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

Загора, което ще се проведе на 06.06.2022 г., 11:00 часа, както следва: 

 



1. По точка 1 от дневният ред да изрази становище „ЗА”/ „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” във връзка с вземането на решение: „На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона 

за водите във връзка с 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 2021 г.” 

2. По точка 2 от дневният ред да изрази становище „ЗА”/ „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” във връзка с вземането на решение: „На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с 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 изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2021 г.”  

3. По точка 3 от дневният ред да изрази становище „ЗА”/ „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” във връзка с вземането на решение: „На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за 

водите, във връзка с чл. 21, ал. 1, вр. 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 бюджета на Асоциацията за 2022 г.” 

4. По точка 4 от дневният ред да изрази становище „ЗА”/ „ПРОТИВ” / „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” във връзка с вземането на решение: „На основание 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 2022 г.” 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан   

 

 

 

Съгласувал: 

Силвия Колева 

Юрисконсулт 

 


