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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

ОТНОСНО: Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

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

гр.Смолян 

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   

 В Общинска администрация гр.Неделино е постъпила покана с Изх.№РД-01-22-

1667/28.07.2022г. за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

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

канализация“ ЕООД – гр.Смолян, което ще се проведе на 29.08.2022 г. от 11:00 часа, в 

зала №201, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

       Към поканата е приложен дневния ред на заседанието, който включва: 

1. Обсъждане и съгласуване на актуализиран бизнес план за развитие на дейността 

на„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Смолян, като ВиК оператор за периода 

2022-2026г. 

2. Обсъждане и приемане на подробна инвестиционна програма на ,,ВиК“ ЕООД- 

Смолян за инвестиции в активи, публична държавна и публична общинска собственост 

през 2022г. 

   

3. Други 

 

Съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6  от ПОДАВК, 

представителят на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при 

невъзможност той да участва общинският съвет следва да определи друг представител. На 

основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 7 от ПОДАВК, позицията и 

мандатът на представителя на всяка общината за всяко заседание на общото събрание на 

асоциацията по ВиК следва да са съгласуван и по ред, определен от общинския съвет. 

   С оглед на горното предлагам на Общински съвет – Неделино да обсъди и приеме 

следното: 

 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ 

 

I. На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2, чл.27,ал.5 от ЗМСМА  и на основание чл.198е, ал.3 и 

ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация,Общински съвет – Неделино, 

упълномощава г-н Боян Радоев Кехайов – Кмет на община Неделино да гласува в Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, както следва: 
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1. „ЗА“ Обсъждане и съгласуване на актуализиран бизнес план за развитие на дейността 

на„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Смолян, като ВиК оператор за периода 

2022-2026г. 

 2. „ЗА“ Обсъждане и приемане на подробна инвестиционна програма на ,,ВиК“ ЕООД- 

Смолян за инвестиции в активи, публична държавна и публична общинска собственост 

през 2022г. 

 

3. Други – съобразно интересите на община Неделино 

 

4. Възлага на кмета на община Неделино да изпрати копие от решението на Общински 

съвет – Неделино за позицията и мандатът на представителя на общината на Асоциация по 

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

гр.Смолян 

       

 II. При невъзможност на кмета на община Неделино да участва в заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян, което ще се проведе на 29.08.2022 г., 

Общински съвет - Неделино упълномощава г-н Костадин Тотев – Заместник-кмет на 

община Неделино за представител на общината, който да участва в заседанието и да 

изрази горепосочената позиция. 

 III. Общински съвет – Неделино, дава съгласие да бъде допуснато предварително 

изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

Мотиви: 

Предвид краткия срок, а именно 29.08.2022 г. за провеждане на присъственото 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян, препис от 

взетото решение на общинския съвет следва да се представи в деня на заседанието. 

Поради тази причина е необходимо предварително изпълнение на настоящето решение. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


