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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Галина Атанасова Радева, заместник- кмет на община Братя Даскалови 

 

 Относно: Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя 

на Община Братя Даскалови в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  

Стара Загора 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Областният управител, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК на 

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

Загора,  свиква на 09 май 2022 г. от 11:00 часа  редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията. Заседанието е 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. 

 

В поканата Областния управител на основание чл. 10, ал.5, т.6 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е определил 

резервна дата за провеждане на заседанието на 06.06.2022 г. от 11:00 часа при същия дневен 

ред, за която ще бъдат валидни мандатите (решенията на общинските съвети) за 

първоначално обявената дата. 

 

Необходимо е Общински съвет Братя Даскалови да вземе решение за предоставяне 

на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в  
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редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да 

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 1, 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  Братя Даскалови реши: 

І. Определя в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

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

Загора,  свикано на 09.05.2022 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина 

Атанасова Радева, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

ІІ. Упълномощава представителя на Община Братя Даскалови да гласува всяка точка 

от дневния ред, както следва: 

 

по точка 1 : 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 2021г. - „за” 

по точка 2 : 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. - „за” 

по точка 3: 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. - „за” 

по точка 4 : 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. - „за” 
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по точка 5: Други. - да гласува съобразно интересите на Община Братя Даскалови 

със  „за”, „против” или „въздържал се”. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ГАЛИНА РАДЕВА 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
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