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Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ

Г-ЖА МАРИЯ ДИНЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

Г-Н НИКОЛАЙ ТОНЕВ

Г-ЖА СВЕТЛА БОЯНЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО

Г-Н ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ

Г-Н ИВАН СТАНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ

Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ
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Г-Н НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ

Д-Р РУМЕН ЙОВЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО

Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА

Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК

ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ

Г-Н ДИМО ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН

Г-Н МАРИАН ЦОНЕВ

Г-Н ГОЧО ГОЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО

Г-Н ИСА БЕСООЛУ

Г-ЖА МИЛЕНА ПАУНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ

Г-Н ИВАН ТАНЕВ

Г-ЖА КАТЯ ИВАНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ДАСКАЛОВИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ

Относно: провеждане при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
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обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 11
октомври 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите във връзка с чл. 9, ал. 5 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/
(обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и доп., бр. 3 от 12.01.2021 г.) насрочвам на 11 октомври
2022 г. от 11:00 часа извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация
по ВиК – Стара Загора. Съгласно чл. 9, ал. 5 ПОДАВК заседанието ще се проведе при
дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка чрез електронната платформа
ZOOM. Линк към събитието с потребителско име и парола може да откриете на следния
електронен адрес:
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86117091797?pwd=cU5WWjExN2xOUHYvem1vTUMzK0lFdz
09
Meeting ID: 861 1709 1797
Passcode: sPKgk5
Тези данни ще Ви бъдат изпратени на електронните пощи на 7 октомври 2022 г.
На основание чл. 14, ал. 2 ПОДАВК е необходимо в срок до 7 октомври 2022 г. на
електронната поща на асоциацията или чрез системата за електронен обмен на съобщения да
изпратите мандатите (решенията на общинските съвети) на представителите на общините.
Същите следва да са подписани с електронен подпис или да са сканирано изображение на
подписан на хартия документ.
Позиция и мандат на представителя на общината е необходимо да се дадат по точка
единствена от следния проект на
Дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2023 г. в размер на 25 000 лв.
2. Други.
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На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК определям резервна дата и час за провеждане
на заседанието, 7 ноември 2022 г., без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни
мандатите (решенията на общинските съвети) за първоначално обявената дата.
По смисъла на чл. 198е, ал 3 от Закона за водите представител на общината в
асоциацията е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет
определя друг представител. Ал. 5 на същата разпоредба повелява, че позицията и мандатът
на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се
съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това следва да се има предвид,
че общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на общината,
съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя „за“, „против“
или „въздържал се“ по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред.
Гласуване от съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да
се аргументира писмено. За целта представителят на общината представя становище за това
решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна
преценка на представителя. Гласът на член на асоциацията, който не е упълномощен да
гласува по някои въпроси от дневния ред, по съответния въпрос за изчисляване на резултатите
от гласуването и приемане на решение се приема като „въздържал се“ /чл. 14, ал. 5 ПОДАВК/.
Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е
следното: Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък – 14,16%,
Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Павел баня – 2,77%, Община
Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община
Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 ПОДАВК предлагам Общото събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –
Стара Загора да вземе следното решение:

по т. 1
На основание чл. 20, ал. 3 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
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препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023 г. в
размер на 25 000 лв.
Исканията за включване на нови точки в дневния ред се изпращат в писмена форма на
адреса на управление на асоциацията и на електронната поща на асоциацията в срок не покъсно от 21 дни преди деня на провеждане на заседанието на общото събрание.
Предложенията, получени в срок, се включват в дневния ред на заседанието на общото
събрание и се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора,
раздел АВиК, най-късно три дни след получаването им. След изтичане на гореспоменатия срок
други промени в дневния ред може да се правят само с единодушно решение на всички членове
на асоциацията. /чл. 11, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ПОДАВК/.
Съгласно чл. 10, ал. 6 ПОДАВК писмените материали ще Ви бъдат изпратени на
електронната поща. Същите ще Ви бъдат предоставени за запознаване на хартиен носител на
адреса на асоциацията и ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация
Стара Загора, раздел АВиК, при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните
данни.
С уважение,
ПРОФ. НАСКО ВАСИЛЕВ
Председател на Асоциация по ВиК на
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