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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 69 
 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2016 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 75/20.07.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
    
Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за 

начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация 

по В и К - Пловдив, свикано на 12.08.2016 г. с предварително обявен дневен ред в 

писмо с изх. № АВК-02-16 от 12.07.2016 г. и наш вх.№ С-3383 от 13.07.2016 г. на 

Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и 

К" ЕООД - Пловдив. 
 
Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал. 2, в изпълнение на 

правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и 

т.3 от Решение № 257, взето с протокол № 37, от заседание на Общински съвет – 

Сопот, проведено на 21.10.2010 г., прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Възлага на представителя на община Сопот в общото събрание на 

Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 12 август 2016 г. да изрази позицията на 

Община Сопот по предварително обявения дневен ред в писмо на Председателя на 

Асоциация по В и К - Пловдив - изх.№ АВК-02-16 от 12.07.2016 г. и наш вх.№ С-

3383 от 13.07.2016 г., и му дава мандат да гласува както следва: 

 

1.1. По т.3 от предварителния дневния ред, относно: „Обсъждане и 

приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2017 г., в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв., на 

основание чл. 20, ал .3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация.“:  

Да участва в обсъждането и да подкрепи приемането на решение за 

препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 

2017 г. като гласува със ”за”.  

 

1.2. По т.4 от предварителния дневния ред, относно: „Обсъждане и 

съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на Бизнес план на 

оператора - „В и К“ ЕООД – Пловдив за следващия регулаторен период – 01.01.2017 

– 31.12.2021 г.“:  

Да участва в обсъждането и в съгласуването на Бизнес план на оператора 

- „В и К“ ЕООД – Пловдив за следващия регулаторен период – 01.01.2017 – 

31.12.2021 г. като гласува по негова преценка със ”за”, „против“ или 

„въздържал се“. 

 

1.3. По т.5 от предварителния дневния ред, относно:  
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1.3.1. „Изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран воден 

проект за водите на гр. Пловдив – Етап I, с бенефициент Община Пловдив, по 

процедура № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.““:  

Да изрази съгласие за изпълнение на проекта като гласува със ”за”; 

1.3.2. “Вземане на решение за предаване на активите финансирани по тази 

процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на „В и К" ЕООД, гр. Пловдив, при спазване на приложимото европейско и 

национално законодателство, включително и на законодателството за 

държавните помощи.”: 

Да подкрепи вземането на решение за предаване на активите 

финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на „В и К" ЕООД, гр. Пловдив като гласува със 

”за”; 

1.3.3.  “Приемане на решение за сключване на анекс към Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и 

„В и К" ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на община 

Пловдив да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в 

активите, предмет на проекта.” 

Да подкрепи приемането на решение за сключване на анекс, с който на 

община Пловдив да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на 

инвестиция в активите, предмет на проекта като гласува със ”за”. 
1.4. По т.6 от предварителния дневния ред, относно:  

1.4.1. „Изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Рехабилитация на 

водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. 

Асеновград, България“, с бенефициент Община Асеновград, по процедура № 

В016М1ОР002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти" на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.““; 

Да изрази съгласие за изпълнение на проекта като гласува със ”за”; 

1.4.2. „Вземане на решение за предаване на активите финансирани по тази 

процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация 

иа „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, при спазване на приложимото европейско и 

национално законодателство, включително и на законодателството за 

държавните помощи.“; 

Да подкрепи вземането на решение за предаване на активите 

финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на „В и К" ЕООД, гр. Пловдив като гласува със 

”за”; 

1.4.3. „Приемане на решение за сключване на анекс към Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 7.1 (г) от 

Договора, с който на община Асеновград да бъде прехвърлена отговорността за 

осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.“ 

Да подкрепи приемането на решение за сключване на анекс, с който на 

община Асеновград да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на 

инвестиция в активите, предмет на проекта като гласува със ”за”. 
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 2. След участието в заседанието на общото събрание на Асоциацията, 

присъствалия представител на община Сопот да уведоми Общински съвет – Сопот за 

взетите решения. 
 

 
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
- на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и 

чл.198е, ал.5 от Закона за водите и т.3 от Решение № 257, взето с протокол № 37, от заседание на 

Общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010 г.; 

- и като взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Пловдив с изх.№ АВК-02-16 от 12.07.2016 г. с 

предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, насрочено за 12.08.2016 г. 

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 15 
„За”                          - 12 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 3 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


