
 
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  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 
 

Във връзка с писмо с вх. №ДЛ007177_001/20.09.2016 г. на Областния 
управител на област Смолян и Председател на Асоциацията на В и К Смолян 
е необходимо вземане на решение по представения за съгласуване Бизнес 
план 2017 – 2021 г. на „В и К“ ЕООД гр. Смолян.  

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. 

 В предложеният Бизнес план 2017 – 2021 г. на „В и К“ ЕООД гр. 
Смолян, Оператора предлага следните цени на В и К услуги с необходимата 
социални и икономическа обосновка, както следва:  
Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Цена за услугата доставяне на вода на 
потребителите     

   1,317 1,325 1,350 1,372 1,400 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                 0,093 0,095 0,097 0,097 0,100 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните 
води 

 

        

Битови и приравнените към тях общ., търг. и 
др.  

0,490 0,493 0,494 0,494 0,502 

Промишлени и стопански     

 степен на 
замърсяване 1 

0,783662 0,788089 0,790875 0,789959 0,802552 

степен на 
замърсяване 2 

0,979578 0,985112 0,988594 0,987449 1,00319 



 
 
Целите заложени в новия регулаторен период 2017 – 2021 година за 

дружеството са:  
• Намаляване загубите на вода; 
• Подобряване мониторингът и контролът на качеството на 

питейните води;  
• Повишаване качеството на предоставените ВиК-услуги; 
• Изпълнение на  индивидуалните показатели за качество на 

предоставените ВиК услуги и стремеж към достигане на дългосрочните нива 
на показателите за качество ; 

• Да се намали броя и дела на населението, засегнато от прекъсване 
на водоснабдяването; 

• Да се намали общия брой на авариите на водоснабдителната и 
канализационната системи; 

• Подобряване управлението на оператора; 
• Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала; 
• „Обръщане” на оператора към потребителите; 
• Подобряване на финансовото състояние. 
 
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 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Дава мандат на кмета на Община Смолян, в качеството му на 
представител на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на 
Общината по т. 3 от дневния ред и да гласува „за”  съгласуване на Бизнес 
план 2017 – 2021 г. на „В и К“ ЕООД гр. Смолян.  

2. Дава мандат на кмета на Община Смолян, в качеството му на 
представител на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на 
Общината по т. 4 и т. 5 от дневния ред, при поставяне на допълнителни 
въпроси на заседанието и обсъждане на бюджет за 2017 г. на Асоциацията, да 
приема същите за информация. 

 
 
 



3. Упълномощава инж. Мариана Александрова Цекова с правата по т. 1, 
2 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. 

 
 
 

 

Вносител, 
 

Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

 

 
 

 

 


