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УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с писмо с вх. №ДЛ000772/24.01.2018 г. и вх. 

№ДЛ000772_001/01.02.2018 г.  на Областния управител на област Смолян и 

Председател на Асоциацията на В и К Смолян и на основание чл. 16, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация е необходимо вземане на решение по представения годишен 

отчет за 2017 г., за дейността на Асоциацията, отчета за изпълнение на 

бюджета за 2017 г. и приемане на бюджета за 2018 г. на Асоциацията. 

Насрочено е заседание на общото събрание на Асоциация по В и К - Смолян, 

което ще се проведе в 14 часа, в зала 201, в сградата на областна 

администрация на 07.03.2018 г..  

В общото събрание на Асоциацията, кметът на Общината участва 

лично, като представител по закон, с даден мандат от Общински съвет, съгл. 

198е, ал.5 от ЗВ, а при невъзможност, представител на общината може да 

бъде само лице, на което са гласувани пълномощия от Общинския съвет, 

съгласно чл.198 е, ал.3 от ЗВ. 

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 19 от Правилника -  

Приходите в бюджета на асоциацията се набират от вноски от членовете на 

асоциацията, като се разходват съгласно приетия бюджет за финансиране 

дейността на асоциацията. Вноските се внасят не по-късно от 2 месеца от 

приемането на бюджета на асоциацията.  

Бюджетът на асоциацията се съставя въз основа на планираните 

годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите 

на асоциацията по Закона за водите и правилника. Съставянето на проекта на 



бюджет на асоциацията се организира от председателя /Областния 

управител/  на асоциацията със съдействието на служителите на асоциацията.  

Размерът на общинските вноски в проектобюджета на асоциацията се 

определя въз основа на процентното съотношение на гласовете на членовете 

й в общото събрание. Бюджетът на асоциацията се приема на редовното 

заседание на общото събрание по чл. 9, ал. 2 от Правилника не по-късно от 

60 дни след приемане на постановлението за изпълнение на държавния 

бюджет за съответната година.  

Председателят на асоциацията изготвя отчет за изпълнението на 

бюджета и го изпраща до членовете на асоциацията и Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството не по-късно от един месец след 

края на съответната календарна година. Отчетът за изпълнение на бюджета 

на асоциацията се приема от общото събрание и се публикува на интернет 

страницата на съответната областна администрация. 

През 2017 г. операторът „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. 

Смолян е направила инвестиции в активи ПОС в размер на 185 452,24 лв. 

Обектите и съответните активи са посочени в приложение към настоящата 

докладна записка.  

За 2018 г. в инвестиционната програма на оператора е предвидено 

инвестиции в размер на 255 020 лв. в активи ПОС / водопроводи, СВО, СОЗ, 

резервоари, ПСПВ, ПСОВ и др./. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 198е, 

ал.3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал.5 и чл. 6 от Правилника предлагам 

Общински съвет Смолян да приеме следните 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

I. Общински съвет Смолян дава мандат на кмета на община Смолян, в 

качеството му на представител на общината в Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Смолян, за представяне позицията на общината по точките от 

дневния ред на предстоящото на 07.03.2018 г. заседание, както следва:  

1. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета на бюджет на Асоциация по ВиК - 

Смолян за 2017г. и да приеме така представеният отчет. 

2. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК - 

Смолян за 2017 г. и да приеме така представеният отчет. 



3. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета на направените инвестиции от оператора 

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян за 2017г. и да приеме 

така представеният отчет. 

4. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК - 

Смолян за 2018г. и да приеме препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 

лв. (петнадесет хиляди лева) и съответния размер на вноската на Община 

Смолян - 22,13%, определен на база вноската на Държавата и съответното 

процентно съотношение на гласовете, който е 9484 лв. 

5. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Инвестиционната програма за 2018г. на 

оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян и да приеме 

така представената инвестиционна програма. 

II. Упълномощава инж. Мариана Александрова Цекова с правата по т. 

1, 2, 3, 4, 5 да представлява Община Смолян в „Асоциация по ВиК на 

обособена територия Смолян“ в случай на невъзможност на Кмета на 

Общината да участва в общото събрание. 

III.  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация. 

 

 

 

Вносител, 
 

Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

 

Съгласували: 

 
 

 

 


