
ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Николай   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 обслужвана 

от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян   

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

С писмо с вх. №ДЛ009757/13.11.2020 г. на Областния управител на 

област Смолян и Председател на Асоциацията на В и К Смолян, е свикано 

извънредно заседание с обявен дневен ред. Заседанието на общото събрание 

на Асоциация по В и К - Смолян, ще се проведе на 16.12.2020 г. от 11 часа, 

чрез електронната платформа „ZOOM”.  

 На 10.09.2015 г. след решение на членовете на Асоцияцията по В и К – 

Смолян, е подписан Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, сключен между „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Смолян и Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. В чл. 17 

(а) vii от Договора, е записано че договорът се прекратява автоматично, ако 

физическо или юридическо лице, различно от българските държава и 

общини, е придобило акции или дялове в Оператора. 

При изпълнение на процедурата по т. 7 от Разпореждане № 1 на 

Министерския съвет от 22.01.2020 г. съгласно която: „В срок от 6 месеца 

след учредяван на Дружеството „Български ВиК холдинг“ ЕАД - София, 

акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК 

дружества, свързани с осъществяването предмета на дейност на холдинга, да 

бъдат внесени в капитала на холдинговото дружество чрез апортна вноска, с 

която съответно да бъде увеличен капиталът на дружеството, е установено 

следното: 

 



В Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, сключен между „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Смолян и Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, не е 

извършена промяна в текст на чл. 17 (а) vii от Договора.  

Следва да бъде взето под внимание, че в повечето Договори за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 

и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги въпросната 

разпоредба от Договора е изменен с Анекс, както следва: 

-“Настоящият договор се прекратява: 

vii. автоматично, ако физическо или юридическо лице придобит акции 

или дялове в Оператора, освен когато се касае за българската държава и 

общини или юридическо лице със 100% държавно участие в капитала". 

Във връзка с това Министерството на регионалното развитие и 

благоустройство възлага на Асоциация по ВиК - гр. Смолян и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян, като заинтересовани 

страни да осъществят процедурата по промяна на въпросната клауза в 

договора, тъй като настоящият текст възпрепятства осъществяването на 

апорта. 

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

чл. 27, ал. 5 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 16.12.2020 г. извънредно заседание, както 

следва:  

1. По първа точка от дневния ред - /Въпрос: „Вземане на решение за 

сключване на писмено Споразумение към Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 10.09.2015 г., 

на основание чл. 18.7 (а), относно промяна на разпоредбата на чл. 17.1, 

буква (а), подточка vii от същия.“/ да приеме сключване на Анекс към 

Договора. 



2. По втора точка от дневния ред - /Въпрос: Други/ да приема 

предложенията към същите за информация. 

 

II. Упълномощава инж. Мариана Цекова с правата по т. 1 и 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, /П/                                                                                                                          
 

Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

 

  

 

 

 


