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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 24 

Протокол № 4 от 27.01.2016 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим, 
относно определяне на представител и представяне на позицията на Община Кричим на 
насроченото за 28.01.2016 год. заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 
на  обособената  територия,  обслужвана  от  „Водоснабдяване  и  канализация”  ЕООД 
Пловдив във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища:  ПК  по  икономическа  и  финансовобюджетна  дейност;  ПК  по 
евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство 
на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по 
социални дейности към ОбС. 

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  8,  т.  15  и  ал.  2  от  Закона  за  местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10в, ал. 1, т. 5, 6 и т. 
7, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5, чл.198о и чл. 198п от Закона за водите, и  § 30 от ПЗР на 
ЗИД на Закона за водите (обн.  ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм.  
ДВ, бр. 95 от 2009 г.) и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при 
община Кричим: 

РЕШИ: 

1.  Упълномощава Кмета на община Кричим – Атанас Стефанов Калчев, за 
представител  на  община  Кричим  в  Асоциация  по  В  и  К  –  Пловдив, 
съгласно  Закона  за  водите,  да  гласува  по  точките  от  дневния  ред,  на 
насроченото  за  28.012016г.  заседание  на  общото  събрание  на 
асоциацията, както следва: 

1.1.  Предоставя  мандат  на  Атанас  Стефанов  Калчев  –  кмет  на  община 
Кричим, в качеството му на представител на общината в общото събрание 
на  Асоциация  по  ВиК  –  Пловдив,  за  приемане  на  годишния  отчет  за 
дейността на Асоциацията за 2015 г.; 
1.2. Съгласува Допълнителния бизнес план на оператора – Водоснабдяване 
и  канализация“  ЕООД,  гр.  Пловдив,  във  връзка  с  удължаване  на 
настоящия регулаторен период до 31.12.2016г.,  съгласно разпоредбите на § 
14,  ал.  1  от  Преходните  и  заключителни  разпоредби  към  Закона  за 
изменение и допълнение на Закона за водите  (обн.   ДВ, бр. 103 от 2013 г., 
изм. и доп.  ДВ, бр. 58 от 2015 г.);
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1.3. Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета 
на Асоциацията за 2016 г. да бъде в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв. и 
съответния  размер  на  вноската  на  община  Кричим,  определен  на  база 
вноската  на  Държавата  и  съответното  процентно  съотношение  на 
гласовете; 
1.4. Одобрява предоставения с писмо № АВК0212/23.12.2015 г., Проект на 
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията,  както  и  предоставянето  на  ВиК  услуги  на  потребителите 
срещу  заплащане  между  Асоциация  по  ВиК  –  Пловдив  и  определения 
оператор  –  „Водоснабдяване  и  канализация”  ЕООД,  гр.  Пловдив  и 
упълномощава Здравко Димитров  – председател на Асоциация по ВиК на 
обособената  територия,  обслужвана  от  „Водоснабдяване  и  канализация” 
ЕООД,  гр.  Пловдив  да  подпише  одобрения  договор  от  името  на 
Асоциацията; 

2.  При невъзможност  за  участие на Кмета на община Кричим в работата 
на  „Асоциация  по  ВиК  на  обособената  територия,  обслужвана  от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив”, община Кричим 
ще се представлява от 

гжа АНКА САМУИЛОВА ХАДЖИЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 

3.  Възлага  на  Кмета  на  община  Кричим  да  извърши  всички  необходими 
правни  и  фактически  действия  във  връзка  с  изпълнението  на 
настоящото решение. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ
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