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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
   

ОТНОСНО : Определяне позицията на община Смолян при участието й в извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян   

                                                                                                                                                                                                                                                           
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
  Във връзка с писмо с вх. №ДЛ006501/11.07.2017 г. на Областния управител на област 
Смолян и Председател на Асоциацията на В и К Смолян е необходимо вземане на решения по 
точките предвидени в проекта за дневен ред. 

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. 

Съгласно изискванията на чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, 
Асоциацията съгласува представения бизнес план преди внасяне на окончателния вариант в КЕВР. 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация позицията и мандатът на 
представителя на съответната община за всяко заседание на Общото събрание следва да са 
съгласувани по ред, определен от Общинския съвет. 

Предвид това, че Общински съвет - Смолян е приел Решение № 539/29.06.2017г., с което е 
дал мандат на Кмета на Община Смолян да съгласува Бизнес плана на оператора - „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за регулаторния период - 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г., е 
необходимо на заседание на съвета да бъде прието решение, с което съветът дава мандат на кмета 
на общината за представяне позицията на общината при обсъждане на Проекта на бюджет на 
Асоциация по ВиК - Смолян за 2018 г. и приемане на решение за препоръчителния размер на 
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г., на основание чл. 20, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 
Минималния допустим размер на вноската на Държавата е 15 000 лв., и 22,13 % е съответното 
процентно съотношение на вноската за Община Смолян. 
 
  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  чл. 198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите  и 
чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги предлагам Общински 
съвет Смолян да приеме следните 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

1. Дава мандат на кмета на Община Смолян за представяне на позицията на Общината при 
обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциацията за 2018 г. и да приеме препоръчителния размер 
на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г., в размер на 15 000 лв. (петнадесет 
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хиляди лева) и съответния размер на вноската на Общината, определен на база вноската на 
Държавата и съответното процентно съотношение на гласовете. 

2. При невъзможност кмета на Община Смолян да участва в заседанието на Общото 
събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе на 10.08.2017 г., 
Общински съвет – Смолян, упълномощава инж. Мариана Александрова Цекова за представител на 
Общината, който да участва в заседанието и да изрази горепосочената позиция. 

 

 
ВНОСИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 


