ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3,
тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51
e-mail: obs_krichim@abv.bg

РЕШЕНИЕ
№ 237
Протокол № 34 от 07.09.2022 година
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
определяне на представител и упълномощаването му за изразяване на позицията на Община
Кричим на насроченото за 13.09.2022 г. извънредно 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 Калчев – Кмет на община Кричим
Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на община Кричим
Становища: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство,
енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност; ПК по местно
самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, финанси, европейски програми и
проекти, местно развитие и ПК по социални дейности, образование, култура 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. 7, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
водите, при съобразяване с чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК, и като взе предвид писмо изх. № АВК-02-50 от
10.08.2022 г. на Областния управител на Област Пловдив, с което се уведомява община
Кричим за насрочено извънредно присъствено заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК – Пловдив, което ще се проведе на 13.09.2022 г. в Областна
администрация – Пловдив по планиран дневен ред, и след проведеното ПОИМЕННО
гласуване, Общински съвет при община Кричим:
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на община Кричим – Атанас ******** Калчев, в качеството му
на представител на община Кричим в Асоциация по В и К – Пловдив, съгласно Закона за
водите, да участва в заседанието и да гласува по точките от дневния ред, на насроченото
за 13.09.2022 г. извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията,
както следва:
1.1. По т. 1 от Дневния ред: „Приемане на решение, за препоръчителен
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за 2023 г.,
в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация”. – „ЗА”;
1.2. По т. 2 от Дневния ред: Одобряване на Подробна инвестиционна
програма – 2022 г. на «Водоснабдяване и канализация» ЕООД, гр. Пловдив – «ЗА»;
1.3. По т. 3 от Дневния ред: „Други”- да изслуша информацията и по негова
преценка да гласува «за», «против», «въздържал се», при необходимост от гласуване и при
съобразяване с интересите на община Кричим.
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
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АНКА ********* 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.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински
съвет при община Кричим допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
МОТИВИ: С така допуснатото предварително изпълнение се защитават особено
важни обществени и държавни интереси, които са свързани с участието на Община
Кричим в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе
на 13.09.2022 г.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и проведеното
поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА и 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. 7, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, при съобразяване с чл.
5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, и като взе
предвид писмо изх. № АВК-02-50 от 10.08.2022 г. на Областния управител на Област Пловдив,
с което се уведомява община Кричим за насрочено извънредно присъствено заседание на
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, което ще се проведе на 13.09.2022 г. в
Областна администрация – Пловдив по планиран дневен ред, като взе предвид фактическите и
правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-134/22.08.2022 год. от Кмета на община
Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим:
ПКУТИБСЕПОСКД; ПКМСОРЗ; ПКБФЕППМР и ПКСДОК.
Общ брой общински съветници: 13
Брой присъствали на гласуването: 12
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” – 12 /дванадесет/
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Протоколчик:
/Кр. Манолова/
Председател на ОбС: …………….
/ А. Хаджиева /
АХ/КМ
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